Besluitenlijst
Vergadering van
Datum
Aanwezig

burgemeester en wethouders
15 januari 2019
burgemeester Peter van der Velden
wethouder Paul Boogaard
wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat
wethouder Harry van Waveren
wethouder Piet van Leenen
wethouder Huibert Steen
secretaris Barbera Silvis-de Heer
Anne Karsbergen (strategisch communicatieadviseur)
Dorus Roelofs (directiesecretaris)
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Agendapunt
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van 8
januari 2019
Overgang Sportfondsen Oud-Beijerland bv

Vaststellen begroting 2019-2022 Hoeksche
Waard inclusief eerste en tweede
begrotingswijziging 2019

Besluit
Het college besluit de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en wethouders van 8
januari 2019 vast te stellen.
Het college/ de burgemeester, ieder voor zover het
de eigen bevoegdheden betreft, besluit:
1. In te stemmen met de inbestedingsopdracht om
per 1 februari 2019 de exploitaties van Sportfondsen Oud-Beijerland bv over te dragen aan
Bres Accommodaties bv;
2. de raad voor te stellen om:
a. per 1 februari 2019 de exploitaties van
Sportfondsen Oud-Beijerland bv aan Bres
Accommodaties bv (BRES) over te dragen
voor een termijn die met een looptijd van elf
maanden en drie jaar overeenkomt met die
van de exploitaties uit de voormalige
gemeente Binnenmaas;
b. Met ingang van 2020 een extra bijdrage van
€ 166.000 per jaar beschikbaar te stellen om
de dienstverlening door BRES voor het
overnemen van exploitatie- en beheertaken
van De Boogerd, De Lindenhoeve, Carla de
Liefde, Oosterse Gorzen en Het Paradijs met
het oog op het voor 2020 tot en met 2022
geprognosticeerde exploitatietekort, te
waarborgen;
c. Dit bedrag ten laste van de algemene
middelen te brengen;
3. na positieve besluitvorming door de raad, de
addenda te ondertekenen die voor de OudBeijerlandse exploitaties zijn opgesteld bij de
vigerende huur-, subsidie- en dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en Bres.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de begroting 2019 vast te stellen en kennis
te nemen van de meerjarenramingen 20202022;
2. de investeringskredieten 2019 uit het
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Vaststellen Verordening Onroerende
zaakbelastingen 2019 en Verordening
Belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2019

5

Compensatie doorberekende
precariobelasting waterbedrijf 2019

investeringsoverzicht vast te stellen;
3. de eerste begrotingswijziging 2019 vast te
stellen;
4. de tweede begrotingswijziging 2019 vast te
stellen, waarin de financiële effecten van de
verlaging van de OZB-tarieven op basis van
variant 3 (“middenvariant”) zijn verwerkt.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de verordening Onroerende zaakbelastingen
2019 en de verordening Belastingen op
roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
vast te stellen;
2. de financiële gevolgen van de nieuwe
tarieven (een nadelig effect van € 1.726.000
voor 2019) te verwerken in het voorstel
over de vaststelling van de meerjarenbegroting 2019-2022.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het op 13 december 2018 genomen besluit
van de raad van de voormalige gemeente
Binnenmaas, over compensatie van de
doorberekende precario belasting 2019
door het waterbedrijf, van toepassing te
verklaren voor de gehele gemeente
Hoeksche Waard
2. kennis te nemen dat de financiële gevolgen
van gemeente brede compensatie voor 2019
reeds zijn verwerkt in de begroting 20192022.
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