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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 28 augustus 2018 2018-27 

 

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

Spek, wethouder Van der Plas, en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Vaststellen openbare 

besluitenlijst B&W 
vergadering d.d. 10 juli 2018 

De openbare besluitenlijst B&W 

vergadering d.d. 10 juli 2018 vast 
te stellen 

Conform 

2d Vaststellen openbare 

besluitenlijst B&W 
vergadering d.d. 21 augustus 

2018 

De openbare besluitenlijst B&W 

vergadering d.d. 21 augustus 2018 
vast te stellen 

Conform 

4a Beantwoording art. 39 
vragen: Paardenbak en 
buitenterrein stoeterij Black 

Horses  

In te stemmen met bijgevoegde 
antwoordbrief  op de artikel 39 

vragen 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in de brief in 

afstemming met de 
portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4b Beantwoording art. 39 
vragen: Grondtransport Land 

van Matena  

In te stemmen met bijgevoegde 

antwoordbrief  op de artikel 39 
vragen 

Conform, met tekstuele 

aanpassingen in de brief in 
afstemming met de 

portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4c Voordracht van wethouder 
Kraijo van gemeente 

Alblasserdam als DB lid van 
de OZHZ 

Het college besluit:  

1. de heer A. Kraijo, wethouder 
van de gemeente Alblasserdam, 

voor te dragen als lid van het 

dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. 

Conform 

4d Beantwoording art. 39 
vragen: Uitlatingen 

Zwijndrechtse wethouder Jos 
Huizinga in het vakblad 

binnenlands bestuur van de 
SGP-CU  

Instemmen met voorgestelde 

beantwoording vragen. 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in de brief in 

afstemming met de 
portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4f Last onder dwangsom bij 

absoluut verzuim 

1. De directeur van de Dienst 

    Gezondheid & Jeugd voor 
    onbepaalde tij het  

    mandaat te verlenen voor het  

    toepassen van het 
    handhavingsinstrument 'last  

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

    onder dwangsom' bij het  

    bestrijden van absoluut  
    verzuim, door; 

2.  Het bijgevoegde 

    mandaatbesluit vast te stellen. 

4g Uitvoeringsprogramma 

Vrijwilligersbeleid 2018-2020  

Het college besluit:  

1. Het 'Uitvoeringsprogramma  

    Vrijwilligersbeleid 2018-2020' ter  

    vaststelling aan de 

    gemeenteraad aan te bieden.   

Conform, met tekstuele 

aanpassingen in het 
uitvoeringsprogramma 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  

 

 


