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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 4 september 2018 2018-28 

 

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 BenW 28 
augustus 2018  

Vaststellen openbare besluitenlijst 

BenW 28 augustus 2018  

Conform 

4a Adviesnota aanbesteding 
gymvervoer aan Snelle Vliet  

 

1. De aanbesteding van het 

gymvervoer te gunnen aan 
Snelle Vliet op basis van het 

criterium economisch meest 
voordelige inschrijving. 

2. Stroomlijn te mandateren om 

de opdracht te beheren. 

Conform 

4c Beantwoording art 39 vragen 
uit de raad over zelfdoding 

Instemmen met voorgestelde 
beantwoording vragen. 

Conform, met tekstuele 

aanpassingen in de brief in 

afstemming met de 
portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4d Beantwoording art. 39 

vragen uit de raad over 

zwerfvuil 

 

Instemmen met voorgestelde 

beantwoording vragen. 

Conform 

4e Adviesnota Ruiling met 

Stedin van twee 

transformatorhuisjes met 
grond aan de Rivierdijk 

 

1. In te stemmen met de 

wederzijdse overdracht van 

twee transformatorhuisjes met 
grond aan de Rivierdijk tussen 

Stedin en de gemeente, 
conform bijgevoegd concept 

van de notariële akte van 
levering; 

2. Het door Stedin bij te betalen 

bedrag ad. € 3.900,= aan te 
wenden als bijdrage in de 

kosten voor uitvoering van 
noodzakelijk onderhoud aan de 

monumentale trafo op het 

perceel dat aan de gemeente 
wordt overgedragen; 

3. Als gemeente zelf een bedrag 
ad. € 5.100,= uit te trekken 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

voor onderhoud/restauratie 

aan de monumentale trafo 
(zijnde het restant van het 

totaal daarvoor benodigde 

bedrag van € 9.000,-). 
4. In een later stadium nader te 

besluiten over de precieze 
wijze van inpassing van deze 

trafo in het plan 
"Watertorenterrein"; 

5. In een later stadium met de 

ontwikkelaar, de manier van 
verplaatsing en de verdeling 

van de daarmee 
samenhangende kosten 

overeen te komen; 

6. Pas na uiteindelijke 
verplaatsing van de 

monumentale trafo, nader te 
besluiten over de aanwijzing 

van deze trafo als gemeentelijk 
monument. 

4f Beantwoording art. 39 

vragen uit de raad Black 
Horses 

evenementenvergunning 

In te stemmen met bijgevoegde 

reactie op de artikel 39 vragen. 

Conform, met tekstuele 

aanpassingen in de brief 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  

 

 


