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BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 29 januari 2019 - 05 

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen (afwezig 4a t/m 4c, 4f en 4g), wethouder Visser-Schlieker, 

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

Afwezig: - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare Besluitenlijst 22 

januari 2019 

 

De openbare besluitenlijst 22 

januari 2019 vast te stellen 

Conform 

4a Aanpassing 
legesverordening 

 

 

Instemmen met aanpassing van 

de  tarieventabel behorende bij 
de 'Verordening leges 2019' op 

onderdeel 1.1.6 (akten 
burgerlijke stand) conform de 

vermelde tarieven in het 

'Legesbesluit akten burgerlijke 
stand 2019' (Stcrt. 2018, 47103). 

  

Conform 

4c College en raadsvoorstel 

ontwerpbegroting 2019 en 

meerjarenraming 2019-
2022 OPOPS 

De gemeenteraad voor te stellen 

goedkeuring te verlenen aan de 

ontwerpbegroting 2019 van de 
Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Papendrecht en 
Sliedrecht conform bijgaand 

raadsvoorstel en ontwerp 

raadsbesluit. 
 

Conform 

4d Integraal Huisvestingsplan 
gemeente Sliedrecht 

 

Kennis te nemen van het concept 
IHP en dit aan te bieden aan de 

Raad ter beeldvormende 

behandeling. 

Conform met dien verstande 
dat er nog gekeken wordt 

naar de BOB structuur en 

gemaakte opmerkingen. 

4g Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunningen 

bouwen 6 appartementen 
en oprichten carport met 

grondkering, Baanhoek 
77a-81b 

 

1. De ingediende bezwaren 

ontvankelijk te verklaren. 

Voor de 
omgevingsvergunning 

van de 6 appartementen: 
2. Het advies van de commissie 

over te nemen, met 

uitzondering van het 
geadviseerde dictum van de 

commissie. 
3. Op grond van artikel 2.12, lid 

1 onder a onder 2˚ van de 
WABO, in afwijking van het 

bestemmingsplan de 

terrassen aan de voorzijde 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

van het appartementen

 complex te vergunnen. 
4. In de beslissing op bezwaar 

de motivering van de dijkvisie 
Sliedrecht 2017-2027 toe te 

voegen aan het bestreden 

besluit. 
5. Voor het overige het 

bestreden besluit van 22 juni 
2018 in stand te laten. 

6. Het gedane verzoek om 

kostenvergoeding toe te 
kennen. 

Voor de 
omgevingsvergunning 

van de carport en 
grondkering: 

7. Het advies van de commissie 

over te nemen en de 
ingebrachte bezwaren 

ongegrond te verklaren. 
8. Met aanvulling van de 

motivering op de Dijkvisie 

Sliedrecht 2017 – 2027 het 
bestreden besluit van 20 juli 

2018 in stand te laten. 
Het gedane verzoek om 

kostenvergoeding af te 
wijzen 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 

  


