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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 15 januari 2019-02 

 

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

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

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst van 

B&W d.d. 8 januari 2019 

De Openbare besluitenlijst van B&W 

d.d. 8 januari 2019 vast te stellen 

Conform 

4b Convenant 

Dementievriendelijk 

Sliedrecht 

College: 

1. In te stemmen met het convenant 

Dementievriendelijk Sliedrecht 
tussen de gemeente Sliedrecht en 

Alzheimer Nederland.  
2. In te stemmen met de inhoud van 

de CIB Dementievriendelijk 
Sliedrecht.  

 

Burgemeester: 
3. Ter uitvoering van het besluit 

onder 1. wethouder G.J. Visser-
Schlieker te machtigen de 

overeenkomst namens de gemeente 

Sliedrecht te ondertekenen. 
 

Conform 

4c Artikel 39 vragen SLTC In te stemmen met de 
beantwoording van de artikel 39 

vragen van Slydregt.NU over SLTC. 

 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in de CIB in 

afstemming met de 

portefeuillehouder. 
(gemandateerd) 

4d Artikel 39 PRO Sliedrecht 

m.b.t. verkeerhinder, 
geluidsoverlast en 

vrachtverkeer 

 

In te stemmen met bijgevoegde 

brief ter beantwoording van de 
artikel 39 vragen van PRO 

Sliedrecht. 

 

Conform 

4e 

 

Verjaring gemeentegrond: 

project aanpak illegaal 
grondgebruik 

1. Te besluiten om bij de 9 

onderstaande adressen het 
verjaringsberoep van de 

bewoners inzake illegaal door 
hen gebruikte gemeentegrond te 

honoreren.  

a. Nachtegaallaan 37 
b. Leeuweriksingel 38 

c. Molendijk 135 

Conform 



 

d. Middenveer 26 
e. Rubensstraat 3 

f. Rubensstraat 5 

g. Rubensstraat 7 
h. Zwaluwstraat 35 

i. Reinenweer 1 
2. Te besluiten om een verklaring te 

verstrekken waarmee de 
betreffende bewoners de 

eigendomsverkrijging van deze 

grond, op basis van verjaring, via 
de notaris kunnen laten 

inschrijven in het Kadaster. 
3. Te besluiten mandaat te verlenen 

voor het ondertekenen van de 

verklaring van verjaring aan 
Corstiaan van der Vinden, 

beleidsadviseur grondzaken.  
4. Te besluiten om in de 

onderhavige gevallen af te zien 
van het instellen van een eis tot 

schadevergoeding wegens 

onrechtmatige daad.  
 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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


