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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 8 mei 2018-16 

 

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

Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

 

Afwezig : wethouder Dijkstra (vakantie) 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 24 april 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 24 april 2018 vast te 
stellen 

Agendapunten 4a en 4h 

gaan naar de vertrouwelijke 
besluitenlijst. 

Voor de rest conform 

4a Zienswijzen jaarstukken 2017 
en begrotingen 2019 van de 

gemeenschappelijke 
regelingen 

 

De gemeenteraad voor te stellen:  
1. In te stemmen met de 

zienswijzebrief op de 
jaarstukken 2017, de 

perspectiefnota 2019 en de 

primaire begroting 2019 van 
de GR Drechtsteden;  

2. In te stemmen met de 
zienswijzebrief op de 

jaarstukken 2017 en de 
primaire begroting 2019 van 

de GR Drechtwerk;  

3. In te stemmen met de 

zienswijzebrief op de 
jaarstukken 2017 en de 

primaire begroting 2019 van 

de GR Omgevingsdienst ZHZ;  

4. In te stemmen met de 
zienswijzebrief op de 

jaarstukken 2017 en de 

primaire begroting 2019 van 
de GR Veiligheidsregio ZHZ;  

5. In te stemmen met de 
zienswijzebrief op de 

jaarstukken 2017 en de 
primaire begroting 2019 van 

de GR Dienst Gezondheid & 
Jeugd;  

6. In te stemmen met de 
zienswijzebrief op de 

jaarstukken 2017 en de 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in de 

zienswijzebrief GR 
Veiligheidsregio en 

raadsvoorstel in afstemming 

met de portefeuillehouder. 
(gemandateerd) 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

primaire begroting 2019 van 

de GR GEVUDO. 

4b Onderzoek garantstellingen  

 

Kennis te nemen van de 

uitkomsten onderzoek 
garantstellingen 

Conform 

4c Brief raad rapport 'Verstandig 

versterken', Berenschot  
 

In te stemmen met bijgaand 

concept-raadsvoorstel en -
raadsbesluit met conceptbrief van 

de raad aan de burgemeester van 

Dordrecht over inrichting en 
resultaat van de 

Drechtstedensamenwerking, mede 
naar aanleiding van het rapport 

'Verstandig versterken' van 
Berenschot, inclusief de hierin 

voorgestelde afdoening van 

toezeggingen door de 
portefeuillehouder. 

Conform, met tekstuele 

aanpassingen in de 
conceptbrief, raadsvoorstel 

en raadsbesluit in 

afstemming met de 
portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4d Jaarverantwoording 
kinderdagopvang 2017.  

 

De jaarverantwoording 
kinderdagopvang 2017 vast te 

stellen. 

Conform 

4g Jaarprogramma 2018 

uitvoering Wabo-milieutaken 
en werkzaamheden voor 

gemeente Sliedrecht  

 

1. Het jaarprogramma 2018 

uitvoering Wabo-milieutaken 
gemeente Sliedrecht vast te 

stellen.  

2. Het jaarprogramma 2018 aan 
de raad aan te bieden als 

ingekomen stuk ter 
kennisneming  

3. De OZHZ met bijgevoegde 

conceptbrief te informeren 
over de vaststelling. 

Conform 

4i Beantwoording artikel 39 
driehoeksborden. 

 

De beantwoording artikel 39 
driehoeksborden vast te stellen en 

door te sturen naar de 

gemeenteraad 

Conform 

 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

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


