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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 12 maart 2019 - 09 

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Spek, wethouder Van 

der Plas en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

Afwezig: - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst  

19 februari 2019 

De openbare besluitenlijst  

19 februari 2019 vast te stellen 

Conform 

2d Openbare besluitenlijst  

5 maart 2019 

De openbare besluitenlijst  

5 maart 2019 vast te stellen 

Conform 

4a Opzet marketingcampagne 
2019-2022 

1. Vast te stellen dat de gemeente 

afscheid neemt van de slogan 
"SLDRCHT Groot in Doen" als één van 

de tien onderdelen van de 
marketingcampagne uit 2017. 

2. In te stemmen met het meenemen 

van de overige negen onderdelen uit 
de marketingcampagne 2017 in de 

marketingcampagne 2019-2022. 
3. In te stemmen met het tijdelijk 

gebruik van de slogan 

#trotsopSliedrecht voor 
marketingacties zolang er nog geen 

nieuwe slogan is vastgesteld. 
4. In te stemmen met dat het hoofddoel 

voor 2019-2022 is dat de 
marketingcampagne gedeeld 

eigendom is van gemeente, 

ondernemers en anderen in het dorp. 
5. Te bevestigen dat door het betrekken 

van het dorp bij de nieuwe campagne 
en de uitvoering van de verschillende 

marketinginstrumenten invulling wordt 

gegeven aan de doelstelling in het 
CUP. 

 

Conform met dien 

verstande dat beslispunt 3 
wordt gewijzigd in : 

In te stemmen met het 
tijdelijk gebruik van de 

slogan #MooiSliedrecht 

voor marketingacties 
zolang er nog geen 

nieuwe slogan is 
vastgesteld. 

(mandaat 

portefeuillehouder) 

 

4b 
r 

A39 - Woonvisie In te stemmen met de antwoordbrief aan 
de Partij van de Arbeid naar aanleiding 

van de artikel 39 RvO gestelde vragen 
over de presentatie van het RIGO rapport. 

Conform 

4c 
r 

Overeenkomst verhuur ruimte 
t.b.v. parkeerruimte ASz in 
projectgebied Stationspark II 

1. Instemmen met de verhuur van een 
perceel van circa 1.050m2 voor de 

aanleg van een tijdelijke 

parkeerplaats binnen het 
projectgebied Stationspark II.   

Conform met dien 
verstande dat er tekstuele 

wijzigingen zijn in de 

adviesnota en het 
raadsvoorstel  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2. Instemmen met het tijdelijk 

onttrekken van ongeveer 350 m2 
groen. 

3. De gemeenteraad voor te stellen circa 
700 m2 uitgeefbare grond aan de 

grondexploitatie Stationspark II te 

onttrekken. 
4. De gemeenteraad voor te stellen de 

grondexploitatie en begroting 
overeenkomstig aan te passen.  

 

Beslispunt 2 in de 

adviesnota wijzigen in :  
Ongeveer 350 m2 beoogd 

groen inzetten als 
onderdeel van het te 

verhuren perceel. 

(mandaat 
portefeuillehouder) 

 

 
 

 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 


