GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 6 februari 2018

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 18.000437 / 18.000101
: Renovatie en upgrade zwembad Den Inkel
: U wordt verzocht:
1. de raad kennis te laten nemen van het bijgevoegde plan Begroting en plan van
aanpak renovatie zwembad Den Inkel Kruiningen;
2. de raad te adviseren het principe besluit uit 2016 voor het upgraden van het
huidige binnen- en buitenbad met inachtneming van functionele verbeteringen en
mogelijkheden tot verduurzaming om te zetten in een definitief besluit;
3. de raad te vragen het investeringskrediet ad € 753.500,-- aan het projectteam
beschikbaar te stellen, zodat de lasten hieruit gedekt kunnen worden;
4. de raad te vragen de bedragen die vanaf 2018 in de kadernota zijn opgenomen
voor de renovatie van het zwembad op product 520.02 zwembad, kostensoort
4380620 nog in te delen lasten beschikbaar te stellen aan het projectteam om de
kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden en onderhoud structureel te
kunnen voldoen;
5. De raad te vragen de bovengenoemde bedragen vanaf 1 januari 2018 jaarlijks te
indexeren met de gemeentelijke index.
: Conform advies.

Beslissing

FIN, 18.001770 / 18.000353
Richtlijn begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen (VZG-richtlijn 2019)
 Onderschrijven VZG-richtlijn 2019.
 Kennis nemen van de inflatiecorrectie van 1,6% en de bezuinigingsrichtlijn van 0% voor 2019.
 De in het vastgestelde rapport opgenomen "Richtlijn voor reservevorming" van 5% van de
jaaromzet blijvend onder de aandacht van de GR-en te houden.
SAM, 18.001365 / 17.005745
Overeenkomst Zeeuws Oranjefonds
Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen me:
1. De ondertekening van de overeenkomst met het Oranjefonds;
2. De voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten te machtigen deze overeenkomst
namens de gemeente Reimerswaal te ondertekenen, middels een machtiging;
3. Hiervoor in 2018 structureel een bedrag van € 2.919,19 bijramen op product 461000,
kostensoort 4438034 en ten laste brengen van product 461000, kostensoort 4380620 (nog in te
delen lasten).
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