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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst  

16 april 2019 

De openbare besluitenlijst  

16 april 2019 vast te stellen. 

 

Conform 

4a 4e wijziging GR OZHZ 1. Vaststellen van de 4e wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 

onder opschortende voorwaarde van 

toestemming van de gemeenteraad. 

2. De raad te verzoeken toestemming te 

verlenen tot de vaststelling van de 4e 

wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid. 

Conform 

4c 
 

Bruikleen grond bij Prins Willem 
Alexanderschool 

1. In te stemmen met het aangaan van 
een schriftelijke bruikleenovereenkomst 

(conform bijgevoegd concept) met de 

Vereniging voor Christelijk Onderwijs in 
Papendrecht en Sliedrecht inzake een 

perceel gemeentegrond, gelegen ten 
westen van de Prins Willem 

Alexanderschool.  

2. Hierbij af te wijken van het 
beleidsuitgangspunt dat er geen 

gemeentegrond zonder vergoeding aan 
derden in gebruik wordt gegeven. 

Conform 

4d Jaarlijkse bijeenkomst nieuwe 

bewoners 

1. Instemmen met de invoering van de 

jaarlijkse bijeenkomst van nieuwe 
bewoners in Sliedrecht op de laatste 

zaterdagmorgen van september; 
2. De kosten voor de bijeenkomst te 

dekken uit het representatie budget van 

het college van burgemeester en 
wethouders.   

Conform 

4e Algemeen  Mandaatbesluit 
gemeente Sliedrecht 

 
1. Het Algemeen mandaatbesluit 

gemeente Sliedrecht vast te stellen.  

2. Het Mandatenbesluit Sliedrecht 2013 
(inclusief het mandaatregister 

Sliedrecht 2015, dat deel uitmaakt van 
het Mandatenbesluit Sliedrecht 2013) 

in te trekken.  

3. De Budgethoudersregeling gemeente 
Sliedrecht 2019 vast te stellen 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

(ingevolge waarvan de 

Budgethoudersregeling Sliedrecht 
2015 wordt ingetrokken). 

 

4f Instructie gemeentesecretaris  De instructie gemeentesecretaris 
gemeente Sliedrecht vast te stellen.  

 

Conform 

4g Verantwoording ENSIA 2018 1. De Collegeverklaring ENSIA 2018 met 
bijlagen over de Informatiebeveiliging 

van Suwinet vast te stellen; 

2. De verantwoording van de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) over 2018 vast te stellen; 
3. De verantwoording van de 

Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) over 2018 vast te 
stellen; 

4. De raad middels bijgaande College 
informatiebrief over de verantwoording 

van de ENSIA 2018 te informeren; 
5. De Collegeverklaring met bijlagen (3a 

t/m 3d) als vertrouwelijke stukken voor 

de raadsleden ter inzage te leggen bij 
de Griffie. 

conform 

4h Artikel 39 vragen SLTC 

(Slydregt.NU) 

De beantwoording van artikel 39 vragen 

van Slydregt.NU over SLTC.  
 

 
 

 

Conform, met dien 

verstande dat de 
beantwoordingsbrief 

wordt aangepast 
(mandaat 

portefeuillehouder) 

4i Onderzoek weekmarkt (incl. 
beantwoording artikel 39 en 

CIB) 

1. In te stemmen de Raad middels 
bijgevoegde CIB te informeren over de 

uitkomsten van het onderzoek naar de 
weekmarkt, als invulling van onderdeel 

F van de ambitie economie in het CUP 

2018-2022. 
2. Te besluiten de weekmarkt op het BW-

plein te houden. 
3. Verbeterpunten voor de fysieke 

situering van de weekmarkt mee te 

laten nemen in het kader van de 
herinrichting van het plein binnen het 

project BW-plein. 
4. In te stemmen met bijgevoegde 

beantwoording van schriftelijke vragen 
over verplaatsing van de weekmarkt. 

Conform, met dien 
verstande dat de CIB 

wordt aangepast 
(mandaat 

portefeuillehouder) 

4j Convenant subsidie warmtenet 

Sliedrecht-Oost 
 

1. Akkoord te gaan met het 

ondertekenen van het Convenant 
GROOTSCHALIGE PROEFTUIN MET 

EEN AARDGASVRIJE WIJK met het 
Ministerie van BZK;  

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2. Burgemeester besluit wethouder Ton 

Spek te machtigen om het convenant 
te ondertekenen. 

4k 

 

Ontwerp-actieplan geluid 

gemeente Sliedrecht 2018-2023 

1. In te stemmen met het ontwerp-

Actieplan geluid gemeente Sliedrecht 
2018-2023. 

2. Het ontwerp-Actieplan gedurende een 
periode van 6 weken ter inzage te 

leggen voor inspraak. 

3. Het ontwerp-Actieplan in dezelfde 
periode aan de gemeenteraad voor te 

leggen voor het kunnen  
    inbrengen van eventuele wensen en 

zienswijzen 
4. Hiervoor in te stemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel. 

5. Na verwerking van ingebrachte 
zienswijzen en inspraakreacties het 

definitieve Actieplan vast te stellen  
   en het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat hierover te informeren 

Conform, met dien 

verstande dat het 
raadsvoorstel wordt 

aangepast (mandaat 
portefeuillehouder) 

4l Art 39 vragen Woonvormen In te stemmen met de antwoordbrief aan 
de Partij van de Arbeid naar aanleiding 

van de artikel 39 RvO gestelde vragen 
over woonvormen. 

Conform 

4m Brief opdracht Taskforce 

begroting 2020 

 

De uitgangspunten van het college van 

B&W van de gemeente Zwijndrecht zoals 
verwoord in de brief van 16 april 2019 te 

onderschrijven 

1. Het college van B&W van de gemeente 
Zwijndrecht hierover schriftelijk te 

informeren 
2. Deze brief aan het college van B&W van 

de gemeente Zwijndrecht ook te sturen 

naar de colleges van B&W van de 
overige Drechtsteden en het DSB. 

Conform, met dien 

verstande dat de 
beantwoordingsbrief  

wordt aangepast 

(mandaat 
portefeuillehouder) 

  
 

Hoogachtend, 

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

 
 

     

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


