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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 7 mei 2019 - 16 

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Vat, wethouder Spek, wethouder Van der Plas en 

secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Diana Jagesar 

Afwezig: wethouder Visser-Schlieker 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst  

23 april 2019 

De openbare besluitenlijst van 23 april 

2019 vast te stellen. 

 

Conform 

4b Zienswijzen jaarstukken 2018 

en begrotingen 2020 van de 

Gemeenschappelijke 
Regelingen 

De gemeenteraad voor te stellen: 

1. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2018 en de primaire 

begroting 2020 van de GR 

Drechtsteden; 

2. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2018 en de primaire 

begroting 2020 van de GR 

Drechtwerk; 

3. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2018 en de primaire 

begroting 2020 van de GR 

Omgevingsdienst ZHZ; 

4. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2018 en de primaire 

begroting 2020 van de GR 

Veiligheidsregio ZHZ; 

5. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2018 en de primaire 

begroting 2020 van de GR Dienst 

Gezondheid & Jeugd; 

6. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2018 en de primaire 

begroting 2020 van de GR GEVUDO. 

Conform, met dien 

verstande dat de 

zienswijze brief van VRZH 

wordt aangepast. 

Portefeuillehouder heeft 

hiervoor mandaat. 

 

4c Aanvraag vangnetuitkering 
Participatiewet 2018 

1. In te stemmen met de aanvraag   

vangnetuitkering Participatiewet over het 

jaar 2018 en deze in te dienen bij de 

Toetsingscommissie vangnet 

Participatiewet.  

2. In te stemmen met het voorstel om de 

gemeenteraad voor 15 augustus de door 

het college afgegeven verklaring als 

onderdeel van de aanvraag 

vangnetuitkering 2018 te laten 

bekrachtigen.  

Conform 
 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

 

4d Uitwerking cao-afspraak gelijke 
beloning - 44ste wijziging CAR-

UWO 

1. De CAR-UWO wijziging conform de 
LOGA circulaire d.d. 24 juli 2018 met 

het kenmerk TAZ/U201800473 (44ste 

wijziging) per 1 oktober 2018 vast te 
stellen; 

2. De werkgeverscommissie van de 
gemeenteraad te verzoeken deze 

wijziging vast te stellen voor het 

griffiepersoneel met het bijgevoegde 
raadsvoorstel en conceptraadsbesluit. 

 

Conform 

4 e Aankoop Veerstoep Het perceel met oppervlakte 19m2, sectie 

I, nummer 8167 te Sliedrecht van Tablis 

Wonen te kopen. De totale kosten van de 
aankoop bedragen €2.273,-. 

Conform 

4f Art 39 vragen Waterbus  In te stemmen met bijgevoegde brief ter 

beantwoording van de artikel 39 vragen 
van het CDA. 

Conform, met dien 

verstande dat de 
beantwoording van vraag 

5 zal worden uitgebreid 
door aan te geven dat we 

hier regionaal in gaan 
optrekken. 

Portefeuillehouder heeft 

hiervoor mandaat. 
 

4g Veilige fietsroute Craijensteijn 

aanvraag voorbereidingskrediet 

Een voorbereidingskrediet van € 357.500,- 

ten behoeve van de planuitwerking en 

overige engineering voor een veilige 

fietsroute langs de Craijensteijn middels 

bijgevoegde begrotingswijziging 

beschikbaar te stellen. 

Conform, met dien 

verstande dat het 
raadsvoorstel wordt 

aangepast. De 
portefeuillehouder heeft 

mandaat. 

4h Aandeelhouderschap Eneco De raad voor te stellen in te stemmen met 

het voornemen van het college om het 

voorlopig principebesluit van 31 oktober 

2017 tot het aanhouden van het 

aandelenbelang Eneco te herzien.  

Conform, met dien 

verstande dat het 

raadsvoorstel wordt 

aangepast. De 

portefeuillehouder heeft 

mandaat. 

 

 

 
Hoogachtend, 

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

 
 

 

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


