
 

 

 

Zaaknummer : 2071054 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 20 februari 2018-07 

 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van 

Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabrielle Kwist 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 13 februari 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 13 februari 2018 vast 
te stellen 

Conform 

4a Convenant persoonsgerichte 

aanpak voorkoming 
radicalisering en extremisme.  

 

1. In te stemmen met de tekst 

van het convenant 
persoonsgerichte aanpak 

voorkoming radicalisering en 
extremisme;  

2. De heer J.J. Luteijn, voorzitter 

van de stuurgroep 
Veiligheidshuis, opdracht te 

geven de overeenkomst 
namens de gemeente 

Sliedrecht te ondertekenen. 

Conform 

4b 'Baggerfabriek Drechtsteden' 

en 'Centre of Excellence Delta 
Technology'  

 

1. In te stemmen met een 

bijdrage van € 12.500 voor de 
pilot "Kwartiermaken 

'Baggerfabriek Drechtsteden' 
en invulling geven aan het 

'Centre of Excellence Delta 

Technology".  
2. De portefeuillehouder 

economie te machtigen de 
cofinanciering te bevestigen bij 

de Economic Development 

Board Drechtsteden (EDB) 
onder voorwaarde van 

verankering van het 'Centre of 
Excellence Delta Technology' 

aan c.q. vestiging in Sliedrecht. 

Conform 

4d Aansprakelijkheidsstelling 
Chemours en DuPont.  

 

1. In te stemmen met de 
bijgevoegde conceptbrief 

inzake de 
aansprakelijkheidsstelling van 

Chemours en DuPont;  

2. Deze brief namens het college 

(en de colleges van Dordrecht 

Na de vergadering bleek dat 
aanhouden van de brief niet 

mogelijk is i.v.m. termijn. 
Na een e-mailronde heeft 

de portefeuille mandaat 

gekregen de brief af te 
doen. Portefeuillehouder 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

en Papendrecht) door 

PelsRijcken & Drooglever 
Fortuijn te laten versturen. 

heeft voor het versturen van 

de brief nog een overleg 
met de andere twee 

gemeenten (Papendrecht en 

Dordrecht) 

4f Bestuurlijk advies ontwerp- 

tracébesluit A15 PaS.  
 

In te stemmen met bijgevoegd 

bestuurlijk advies over het 
ontwerp-tracébesluit A15 

Papendrecht - Sliedrecht. 

Conform, met tekstuele 

aanpassingen in de 
beantwoordingsbrief in 

afstemming met de 

portefeuillehouder. 
(gemandateerd) 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 
 

 
H.F. van Breugel               drs. A.P.J. van Hemmen  

 


