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No
2

Onderwerp
Openbare besluitenlijst van 8
december 2020

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 8 december
2020 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit
Conform

7

Beantwoording art. 39
vragen Jongeren op Gezond
Gewicht van de SGPChristenUnie

1. In te stemmen met de beantwoording
van de artikel 39 vragen van SGP/CU
over Jongeren op Gezond Gewicht
(JOGG).

Conform

8

Procesvoorstel
herontwikkeling Groen van
Prinsterer locatie

1. In te stemmen met het procesvoorstel
om een Nota van Uitgangspunten op
te stellen voor de Groen van
Prinsterer-school.
2. Het procesvoorstel in de
beeldvormende raadsvergadering d.d.
19 januari 2021 met de raad te
bespreken.
3. Het huidige haalbaarheidsonderzoek
met LEEF! te beëindigen.

1. In te stemmen met het
procesvoorstel om een
Nota van
Uitgangspunten op te
stellen voor de Groen
van Prinsterer-school.
2. Het procesvoorstel in de
beeldvormende
raadsvergadering d.d. 19
januari 2021 met de
raad te bespreken.
3. Het huidige
haalbaarheidsonderzoek
met LEEF! on hold te
zetten.

9

Gevolg Coronapandemie voor
'Dienstregeling Waterbus
2021'

1. In te stemmen met het eenmalig ter
beschikking stellen van € 45.000
vanuit de gemeente Sliedrecht als
bijdrage voor het exploitatietekort van
de Waterbus in 2021.

Conform

10

Besluit op bezwaar WSNS
(weer samen naar school)
decentralisatiegelden

1. In te stemmen met het concept
besluit op bezwaar waarin de
gemeente aan WSNS toezegt de
kwestie omtrent
doordecentralisatiegelden uit de
periode 2014-2019 te beschouwen als
een ingebrekestelling en de kwestie
informeel te willen oplossen.

Conform

No
11

Onderwerp
Actieplan vaccinatiegraad

Voorstel
1. Het lokaal actieplan vaccinatiegraad
vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren over
het lokaal actieplan vaccinatiegraad
met de CIB Actieplan vaccinatiegraad.

Besluit
Conform

12

Boeteclausule
exploitatieovereenkomst
Optisport Sliedrecht b.v.

1. In te stemmen om af te zien van de
boeteclausule bezoekersaantallen
zwembad De Lockhorst 2020 en 2021.
2. In te stemmen met de brief (bijlage 1)
om de zwembadexploitant te
informeren over het genomen college
besluit.

Conform

13

Vaststellen
prestatieafspraken 20212022 met woningcorporatie
Tablis Wonen

1. Akkoord gaan met de
prestatieafspraken 2021-2022
2. De burgemeester mandateert
wethouder wonen c.a. om de
prestatieafspraken 2021-2022 te
ondertekenen.

Conform

14

Parallelweg 8 Planschade

1. Aan verzoeker een
planschadevergoeding o.g.v. artikel
6.1 Wet ruimtelijke ordening van €
16.500,00 inclusief de verschuldigde
wettelijke rente toe te kennen in
verband met de vaststelling van het
bestemmingsplan "Benedenveer
Noord".
2. Aan verzoeker het betaalde
drempelbedrag, conform de wettelijke
verplichting o.g.v. 6.4 lid 4 Wet
ruimtelijke ordening, terug te betalen.

Conform

15

Aanvraag
omgevingsvergunning voor
de nieuwbouw van een
woning op het perceel
Baanhoek 485

1. In te stemmen met het plan voor een
nieuwbouw woning op het perceel aan
de Baanhoek 485 te Sliedrecht.
2. Hiervoor de procedure aan te vangen
voor het afwijken van het
bestemmingsplan.
3. In te stemmen met het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid voor dit
bouwplan en dit gelijktijdig ter inzage
te leggen met de
ontwerpomgevingsvergunning voor
zienswijzen.

Conform

No

Onderwerp

Voorstel
4. De raad hiervan in kennis te stellen
met bouwtekening.
5. Voorafgaande aan de verlening van de
omgevingsvergunning de bijgevoegde
planschadeverhaalsovereenkomst
tussen de gemeente en initiatiefnemer
af te sluiten.

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

N.H. Kuiper mca mcm

D.R. van der Borg

Besluit

