GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 22 mei 2018

Nummer
Onderwerp

: SAM, 18.007916 / 18.001540
: Evaluatie Leesconsulenten / dBos (de Bibliotheek op School) schooljaar 2017 2018 en vervolg 2018 - 2019
: Uw college wordt verzocht:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie DBos over schooljaar 2017
– 2018
2. In te stemmen met een vervolg van 1 jaar van de tijdelijke uitbreiding Dbos over
schooljaar 2018 – 2019
3. Het voorstel aan de opinieraad van 5 juni 2018 voor te leggen
: Conform advies.

Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer

18.009803

: SAM, 18.008682 / 18.001699
: Invulling Wet Banenafspraak
: Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met:
 De invulling van de Wet Banenafspraak conform het voorstel in dit advies;
 De toekomstige kandidaten “in te lenen” via Zeeuws Werk.
: Conform advies.

: FIN, 18.009480 / 18.001650
: 18.001650 Jaarrekening 2017
: M.b.t. de Productenjaarrekening en bijlagen bij de jaarrekening 2017 wordt
voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 (Programmarekening), concept
accountantsverslag en de bevestiging bij de jaarrekening aan de accountant;
2. Kennis te nemen van de ambtelijke reacties op het verslag van bevindingen van
de accountant;
3. De voorstellen voor het bestemmen van het resultaat van de jaarrekening 2017
voor te leggen aan de gemeenteraad;
4. De gemeenteraad voor te stellen de overschrijdingen uit de Jaarstukken te
autoriseren;
5. De jaarrekening te agenderen voor behandeling in de accountantscommissie op
29 mei 2018, om deze vervolgens aan te bieden aan de gemeenteraad. Dit
betekent concreet: agenderen voor de opinieraad van 12 juni 2018 en voorstellen
de jaarrekening vast te stellen in de besluitraad van 3 juli 2018.
: Conform advies. De totstandkoming van het rekeningresultaat zal in het
raadsvoorstel nader worden toegelicht.

: FIN, 18.007483 / 18.001463
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Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

bestuurssecretariaat
18.009803

: Kadernota 2019-2022
: Uw college wordt voorgesteld:
 van gedachten te wisselen op welke manier u deze Kadernota wilt behandelen
om uiteindelijk zo te komen tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting.
 eventueel al standpunten in te nemen bij de aangedragen onderwerpen uit de
Kadernota 2019- 2022.
 kennis te nemen van genoemde aspecten uit de Begrotingscirculaire 2019-2022
van de provincie Zeeland.
: De door het college aangereikte mutaties en aanpassingen inclusief de financiële
doorwerking uit het coalitieakkoord, worden in de kadernota verwerkt.

: A+O, 18.008259 / 18.001603
: VRZ Programmabegroting 2019 incl 1ste begrotingswijziging
: De gemeenteraad voorstellen om:
1. een positieve zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2019;
2. de meerjarenraming 2020 t/m 2022 te verwerken in de begroting ten laste van
het meerjarenperspectief;
3. een positieve zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2019;
4. kennis te nemen van de bijgevoegde jaarstukken 2018.
: Conform advies, met dien verstande dat het college, t.a.v. de structurele verhoging
i.v.m. oplopende kapitaallasten de Raad adviseert om een zienswijze in te dienen.
Het college adviseert deze voorgestelde verhoging vooralsnog voor kennisgeving
aan te nemen en het inhoudelijke voorstel over dit onderwerp bij de concept
programma begroting 2022 af te wachten.
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Adviezen waarmee het college heeft ingestemd middels een paraaf
Week 20 - 14 t/m 18 mei 2018.
A+O, 18.009198 / 18.001779
agenda algemene ledenvergadering VZG
1. Kennis nemen van de agenda van de algemene ledenvergadering van de VZG
2. Een keuze maken wie van uw college wordt voorgedragen als bestuurslid van de VZG.
FIN, 18.008560 / 18.001316
Eerste en tweede begrotingswijziging 2018 Sabewa Zeeland
Kennis nemen van de eerste en tweede begrotingswijziging 2018 van Sabewa Zeeland.
De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen bij Sabewa Zeeland.
De gemeenteraad voorstellen het resultaat van de eerste en tweede begrotingswijziging
van Sabewa Zeeland te verwerken in de begroting van de gemeente Reimerswaal.
FIN, 18.008620 / 18.001318
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Sabewa Zeeland
Kennis nemen van de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van
Sabewa Zeeland.
De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen bij Sabewa Zeeland.
De gemeenteraad voorstellen het resultaat van de Programmabegroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022 van Sabewa Zeeland te verwerken in de begroting van de
gemeente Reimerswaal.
FIN, 18.008307 / 18.001337
Jaarverslag en jaarrekening 2017 Sabewa Zeeland
Kennis nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Sabewa Zeeland.
FIN, 18.007133 / 18.001380
Ontwerp
Programmabegroting
2019-2022
en
ontwerp
Jaarstukken
2017
van
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden (hierna: GR De Bevelanden).
 Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2019-2022 van GR De Bevelanden.
 Kennis te nemen van de ontwerp Jaarstukken 2017 van GR De Bevelanden.
 De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen bij de GR De Bevelanden.
 De gemeenteraad voorstellen het resultaat over 2017, wat resulteert in een nabetaling van €
35.407 voor de gemeente Reimerswaal, te dekken ten laste van onvoorzien incidenteel.
 De gemeenteraad voorstellen het resultaat van de Programmabegroting 2019-2022 van GR De
Bevelanden te verwerken in de primaire begroting 2019 van de gemeente Reimerswaal.

bestuurssecretariaat
18.009803
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