
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 15 september 2020 nummer 35 

Aanwezig: burgemeester Van der Borg, wethouder Vat, wethouder Spek, wethouder Goverde en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig: - 

Verslaglegging: Diana Mosterdijk  

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 De openbare besluitenlijst van 
8 september 2020 

De openbare besluitenlijst van 8 
september 2020 vast te stellen. 

Conform 

7 Kadernota 2021 Voorstel 
1. De Kadernota 2021 "Op weg naar 

groei en ontwikkeling in 2030" vast te 
stellen met daarin de concrete 

beslispunten: 

1. In te stemmen met de visie op de 
toekomst van Sliedrecht op pagina 8 

van de Kadernota, dat Sliedrecht een 
dorp is om trots op te zijn, waar het 

goed wonen, leven en ondernemen is 

en waar de toekomst vraagt om tijdige 
vernieuwing, waarmee Sliedrecht nog 

inclusiever, mooier en levendiger 
wordt gemaakt 

2. In te stemmen met het uitgangspunt 
op pagina 8 en 9 van de Kadernota, 

dat de kernopgaven van de Kadernota 

in hun onderlinge samenhang de 
pijlers vormen voor de 

toekomstgerichte aanpak 
3. In te stemmen met de kernopgave 

'Ruimtelijke vernieuwing' in de 

Kadernota, waarmee een evenwichtige 
ontwikkeling van ruimte, kwaliteit en 

duurzaamheid wordt beoogd 
4. In te stemmen met de kernopgave 

'Werk maken van een veilige en 

inclusieve samenleving' in de 
Kadernota, waarmee een veilige en 

inclusieve samenleving met sterke 
verbindingen en tolerantie naar elkaar 

wordt nagestreefd en waarin iedereen 
meedoet naar vermogen en niemand 

tussen wal en schip valt, 

5. In te stemmen met de kernopgave 
'Werken aan een ondernemend en 

betrokken Sliedrecht', die het 
ondernemerschap en de sociale 

verbondenheid wil verbinden, 

organiseren en promoten, 

Conform met 
inachtneming van een 

aantal wijzigingen. 
Mandaat 

portefeuillehouder. 
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6. In te stemmen met de 
randvoorwaarde dat een 

opgavegerichte en wendbare 
ambtelijke organisatie beschikbaar 

moet zijn om slagvaardig te kunnen 

werken aan deze kernopgaven, 
7. In te stemmen met: - het financiële 

vertrekpunt voor de Kadernota 2021, 
zoals aangeven in tabel 1 op pag. 23; 

- de kosten en dekking van de 

kernopgaven zoals aangeven in tabel 2 
op pag. 25. 

8. In te stemmen met: - de bestemming 
van de Enecogelden zoals aangegeven 

in tabel 3 op pagina 27; - de ten 
behoeve van kolom A van tabel 3 op 

pagina 27 bijgevoegde 

begrotingswijziging. 
9. In te stemmen om deze Kadernota te 

gebruiken als basis voor de opstelling 
van de Programmabegroting 2021.  

8 Aanpassen elektrische 

installatie gemeentewerf ten 
behoeve van verduurzaming 

wagenpark 

1. De elektrische installatie van de 

gemeentewerf aan te passen; 
2. Een investeringskrediet voor het 

aanpassen van de elektrische 
installatie van de gemeentewerf ter 

grootte van € 60.000 op te nemen in 

de jaarschijf 2021 van het 
meerjareninvesteringsprogramma 

2021-2024 van de begroting 2021; 
3. De jaarlijkse kapitaallasten te dekken 

ten laste van het beschikbaar gestelde 

budget uit het college-
uitvoeringsprogramma 2018-2022 voor 

verduurzaming van het gemeentelijk 
vastgoed en wagenpark. 

 

Conform 

9 Voortgangsmonitor 
Groeiagenda  

1. Kennis te nemen van de Monitor 
Groeiagenda  

2. In te stemmen met de notitie 'duiding 
monitor Groeiagenda' 

3. De raad middels bijgevoegde CIB te 

informeren over de voortgangsmonitor 
van de Groeiagenda 

Conform  

10 Samenwerkingsovereenkomst 

Uniek Sporten 

1. In te stemmen met het aangaan van 

de samenwerkingsovereenkomst Uniek 

Sporten 

2. In te stemmen dat het beheer van de 

app en website Uniek Sporten 

gedelegeerd wordt aan de 

combinatiefunctionaris Sport (SOJS) 

door middel van een 

gebruikersovereenkomst 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

3. De burgemeester machtigt 

gemeentesecretaris Kuiper om de 

samenwerkingsovereenkomst te 

ondertekenen.  

 
 
 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg  

 


