
 

 

 

Zaaknummer : 2195919 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 2 oktober 2018-32 

 

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

Spek, wethouder Van der Plas, secretaris Van Breugel en loco-secretaris van den Boogaart 

Verslaglegging: Van Breugel 

 

Afwezig : mevrouw Kwist 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Vaststellen openbare 

besluitenlijst BenW 25 

september 2018 nummer 31 

Vaststellen openbare besluitenlijst 

BenW 25 september 2018 nummer 

31 

Conform, met inachtname 

van een aanvulling bij punt 

4e. 

4b Adviesnota Louterbloemen 

en het voornemen om 
Louterbloemen aan te wijzen 

als DAEB 

1. Het voornemen te hebben om 

de Stichting Dordrecht 

Dierentehuis Louterbloemen aan 

te wijzen om voor vier jaar de 

onder beslispunt 2 genoemde 

DAEB-taken uit te voeren met 

een optie tot verlenging met vier 

jaar; 

2. Voor het grondgebied van 

Sliedrecht de in het bijgevoegde 

ontwerpbesluit genoemde 

wettelijke taken en 

buitenwettelijke diensten aan te 

wijzen als een dienst van 

algemeen economisch belang 

(DAEB) met ingang van 1 

januari 2019 en voor de duur 

van acht jaar; 

3.   De uniforme openbare  
      voorbereidingsprocedure  

      (afdeling 3,4 van de Algemene  

      wet bestuursrecht) van  
      toepassing te verklaren op het  

      voornemen zoals genoemd in  
      beslispunt 1 en dit vrij te geven  

      voor inspraak. 

Conform. 

4d Adviesnota Aanvullende 
subsidie 2018 Stichting 

Sociaal Team Sliedrecht 

1. Een aanvullende subsidie van € 
65.715,- aan Stichting Sociaal 

Team Sliedrecht (STS) te 
verlenen in verband met de 

tijdelijke (1 november 2018 – 31 

oktober 2019) uitbreiding van 

Conform onder de 
voorwaarde dat STS zelf  

€ 34.285 betaalt. 



 

het team met een formatie van 
1,5 fte.  

2. De subsidie te dekken uit de 

lokale impulsgelden jeugd (€ 
35.715,-) en de lokale middelen 

beschermd wonen (€ 30.000,-). 

4e Adviesnota Brede Regeling 

Combifuncties  

 

1. In te stemmen met de uitbreiding 

van de combinatiefunctie van 

SOJS met 1,91 fte. 
2. In te stemmen met het voorstel 

om de cofinanciering voor 
verruiming van de 

combinatiefunctie vanuit SOJS te 

laten verlopen. 
3. In te stemmen met de 

geactualiseerde 
uitvoeringsovereenkomst 

Combinatiefuncties voor de 
Bibliotheek AanZet Sliedrecht en 

SOJS. 

4. In te stemmen met de verklaring 
deelname Brede regeling 

Combinatiefuncties 2019 – 2022. 
5. In te stemmen met het voorstel 

om de verantwoordelijk 

portefeuillehouder te 
mandateren voor de 

ondertekening van de verklaring 
deelname Brede regeling 

Combinatiefuncties 2019 – 2022. 

Conform 

 

 

Hoogachtend, 

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

 
 

 

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

 


