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E. van Lente
H. Berends, R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman en J. Uitslag
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Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering - akkoord
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Jaarrekening 2018
Besluit
A. De gemeenteraad voor te stellen:
1. De jaarrekening 2018 vast te stellen;
2. Het rekeningresultaat ad € 503.136 te onttrekken aan de algemene reserve vrij
besteedbaar;
3. Een bedrag van € 650.080 te bekrachtigen om deze over te hevelen naar 2019, een
bedrag van € 120.000 over te hevelen naar 2020 en € 50.000 over te hevelen naar
2021. Het totale bedrag aan overhevelingen van € 820.080 voor € 296.500 te
dekken ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar en voor € 523.580 te
dekken ten laste van de reserves waarop de claim reeds is gelegd;
4. In te stemmen met het overhevelen van € 62.000 naar 2019. Dit bedrag voor
€ 45.000 te dekken ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar en voor
€ 17.000 ten laste van de reserve waarop de claim reeds is gelegd;
5. De algemene reserve grondexploitatie voor € 1.259.000 vrij te laten vallen en toe te
voegen aan de algemene reserve vrij aanwendbaar;
6. Een bedrag van € 291.569 uit de algemene reserve reeds bestemd, € 9.644 uit de
reserve milieu en € 220.795 uit de reserve grote projecten vrij te laten vallen en toe
te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar;
7. Per 31 december 2018 de volgende reserves op te heffen:
• Reserve kapitaallasten gemeentehuis meubilair;
• Reserve kapitaallasten gemeentehuis installaties/inventaris;
• Reserve sociaal domein reeds bestemd
8. De begroting 2019-2021 te wijzigingen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Het
overzicht van de stand van zaken algemene reserve vrij besteedbaar daarbij in een
afzonderlijke bijlage op te nemen.
B. Wethouder van Leeuwen te mandateren om eventuele correcties op de
jaarrekening, als gevolg van de accountantscontrole, door te voeren.
Interne aantekeningen:
- Het collegebesluit en het raadsvoorstel worden nog aangepast in overleg met de
griffier en wethouder Van Leeuwen. (Gebeurt op woensdag 24 april);
- In het persbericht bij de passage over het sociaal domein opnemen dat dit conform de
landelijke trend is
- De kop van het persbericht aanpassen en voor verzending nog rondsturen aan de
collegeleden.

Bedrijfsvoering - G.v.L
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Woningsplitsing Oosterveen 73 en 73a
Besluit
1. Mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor het splitsen
van de woning Oosterveen 73 en 73a in Nieuwleusen in twee zelfstandige woningen;
2. De aanvraag met het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes
weken ter inzage te leggen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.
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Behoud software Roxit bij Publieksdienstverlening/Ruimtelijke Ontwikkeling
Besluit
- Besluitvorming wordt overgelaten aan het directieteam zolang de beschikbare
budgetten toereikend zijn (is bedrijfsvoering).
- Indien extra budget nodig is, dan terug naar het college.
- Vraag of dit inkooptechnisch zo kan.
Bedrijfsvoering – T.d.R.
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