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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 19 maart 2019 - 10 

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  

12 maart 2019 

De openbare besluitenlijst  

12 maart 2019 vast te stellen 

Conform 

4a Afronden eerdere onvolledige 
grondoverdracht Rivierdijk 249 

1. Te besluiten om een perceel grond, dat 
in 2003 abusievelijk niet door de 

gemeente was geleverd, thans "om niet" 

in eigendom over te dragen aan de 
bewoners van Rivierdijk 249.  

2. Te besluiten om de notariële- en 
kadastrale kosten voor deze overdracht 

voor rekening van de gemeente 
Sliedrecht te laten komen. 

 
 

Conform 

 

4b 
 

Voorontwerp bestemmingsplan 
Sliedrecht Buiten 

1. Het voorontwerp bestemmingsplan 
Sliedrecht Buiten, bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in GMLbestand: 

NL.IMRO.0610.bp50RKS-0001, waarbij 

gebruik is gemaakt van een ondergrond 

ontleend aan topografische en 
kadastrale gegevens, BGT en BRK, 

versie januari 2019 en de bijbehorende 
verbeelding daarvan op papier, vrij te 

geven voor inspraak en wettelijk 

vooroverleg; 
2. Het voorontwerp bestemmingsplan 

Sliedrecht Buiten ter kennisname aan te 
bieden aan de raad. 

  

Conform met dien 
verstande dat wethouder 

Visser-Schlieker tegen dit 
voorstel stemt. 

4e Proces Informatie Document 
Integraal Veiligheidsplan 

1. In te stemmen met het Proces 
Informatie Document Integraal 

Veiligheidsplan. 
2. De incidentele kosten voor de 

inspiratiesessies en het 

veiligheidsbelevingsonderzoek à € 5.925,- 
te dekken uit de post Integraal 

Veiligheidsbeleid. 
 

Conform met dien 
verstande dat de 

adviesnota en PID wordt 
aangepast (mandaat 

portefeuillehouder) 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

4f Transitievisie Warmte 1.0 1. Akkoord te gaan met de inhoud van 

bijgevoegde Transitievisie Warmte 1.0  
2. Deze transitievisie aan de raad aan te 

bieden ter vaststelling als basis voor 
verdere uitwerking 

Conform met dien 

verstande dat het 
raadsvoorstel incl. bijlage 

wordt aangepast 
(mandaat 

portefeuillehouder) 

4g Aanwijslijst IKB in relatie tot 
werkkostenregeling 

Bijgevoegde aanwijslijst vast te stellen en 

te ondertekenen. 

 

Conform 

4h Planning en Control kalender Kennis te nemen van de planning en 
control kalender 2019 

 

Conform 

4i Veilige fietsroute Craijensteijn 
uitkomsten scope-verkenning 

Veilige fietsroute Craijensteijn: uitkomsten 

scope-verkenning. 

 

Conform met dien 

verstande dat de 
presentatie nog wordt 

aangepast (mandaat 

portefeuillehouder) 

4j Projectmatige aanpak 
Nijverwaard 

1. De Nijverwaard inclusief Woonboulevard 
op te pakken als "groot project", 

waarvoor een projectleider op korte 
termijn een projectplan opstelt i.s.m. 

een projectteam, waarmee invulling 

wordt gegeven aan het collegebesluit 
van 8 november 2018. 

2. De portefeuillehouder economie aan te 
wijzen als verantwoordelijk wethouder 

voor het project Nijverwaard. 
3. In te stemmen met het ten laste 

brengen van de voorbereidingskosten 

voor een maximum van € 10.000,- op 
het CUP-budget voor versterking van de 

winkelgebieden. 
 

Conform, met dien 
verstande dat beslispunt 1 

en 2 conform is en 
beslispunt 3 aangevuld 

wordt met dat eventuele 

extra 
voorbereidingskosten en 

de verdere projectkosten 
verwerkt moeten worden 

in het aan te vragen 
krediet (mandaat 

portefeuillehouder) 

  

 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

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

 

 


