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No Onderwerp Voorstel Besluit 
2 De openbare besluitenlijst van 

30 juni 2020 
De openbare besluitenlijst van 30 juni 
2020 vast te stellen. 

Conform 

4 Besluit Concept – RES 
Drechtsteden 

1. Bijgaande reactie vaststellen als input 
voor de te stellen RES 1.0 

2. De concept-RES vaststellen en deze 
ter kennisgeving te versturen aan de 
raad. 

3. De bijgaande reactie als input voor de 
RES 1.0 aan de raad voor te leggen. 

1. Het college stelt  de 
concept RES 
Drechtsteden vast.  

2. Met oog op het  
vaststellen van de 
RES medio 2021 en 
gezien de impact voor 
Sliedrecht heeft het 
college behoefte om 
de raad in september 
te consulteren over de 
RES 

 5 Weerstandsvermogen en 
risicomanagement 

1. De nota weerstandsvermogen en 
risicobeheersing vast te stellen. 

2. De nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement november 2013 in 
te trekken. 

3. De raad voor te stelen de nota 
weerstandsvermogen en 
risicobeheersing vast te stellen. 

4. De raad voor te stellen de nota 
weerstandsvermogen en 
risicomanagement november 2013 in 
te trekken. 

Conform, met 
inachtneming van een 
aantal aanpassingen 
Mandaat 
portefeuillehouder. 

6 Meicirculaire 2020 1. In te stemmen met de inzet van de 
extra gelden van de algemene 
uitkering van 2020 voor de 
taakmutaties in de begroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2024 zoals 
aangegeven in de meicirculaire. 

Conform 

7 Art 39 vragen PvdA i.r.t. 
rapport kankerincidentie 

1. In te stemmen met de beantwoording 
van de artikel 39 vragen van de PvdA 
inzake het rapport van de GGD over 
kankerincidentie. 

 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
8 Jaarverslag 2019 van de 

gemeentearchivaris 
1. Door middel van de bijgevoegde 

College informatiebrief de 
gemeenteraad in kennis te stellen van 
het jaarverslag van de 
gemeentearchivaris over 2019 (bijlage 
1) betreffende het toezicht op het 
informatie- en archiefbeheer in de 
gemeente Sliedrecht; 

2. De verantwoording over de 
informatievoorziening 2019 (CIB met 
bijlage 1) ter kennis te brengen van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
in het kader van het horizontaal 
toezicht. 

 

Conform 
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