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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 De openbare besluitenlijst van 
15 september 2020 

De openbare besluitenlijst van 15 
september 2020 vast te stellen. 

Conform 

8 (Herijkte) Sociale Visie 1. De Sociale Visie gemeente Sliedrecht 
september 2020 vast te stellen.  

 

Conform, met dien 
verstande dat de 

kernopgave uit de 
kadernota worden 

verwerkt in het voorstel. 

Mandaat 
portefeuillehouder. 

9 Beantwoording artikel 39 

vragen SGP CU inzake 

1. In te stemmen met de 

beantwoordingsbrief op de artikel 39 
vragen van de fractie van de SGP – 

ChristenUnie 

Conform 

10 Brief aan de heer Van Vuren 

m.b.t. locatie Driehoek 

1. In te stemmen met het versturen van 

de brief aan de Van Vuren 

 

Conform 

11 Antwoordbrief invulling 

resterende taakstelling GRD 

1. In te stemmen met de antwoordbrief 

als reactie op het DSB verzoek 

 

Conform 

12 Omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een 
wegrestaurant aan de 

Sopraanweg 1 te Sliedrecht 

1. De 'Nota van beantwoording 

zienswijzen tankstation en 
fastfoodrestaurant Sopraanweg 1-7 

Sliedrecht' vast te stellen. 

2. In overeenstemming met beslispunt 1 
de ingebrachte zienswijzen deels 

ontvankelijk te verklaren. 
3. In overeenstemming met beslispunt 1 

de ingebrachte zienswijzen ongegrond 

te verklaren. 
4. Met inachtneming van de 'Nota van 

beantwoording zienswijzen tankstation 
en fastfoodrestaurant 1-7 te 

Sliedrecht' de gevraagde 

omgevingsvergunning te verlenen. 
 

Conform 

13 Omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een tankstation 

met ondergeschikte 

detailhandel en een 
autowasinrichting aan de 

Sopraanweg 3 - 7 te Sliedrecht. 

1. De 'Nota van beantwoording 
zienswijzen tankstation en 

fastfoodrestaurant Sopraanweg 1-7 

Sliedrecht' vast te stellen. 
2. In overeenstemming met beslispunt 1 

de ingebrachte zienswijzen deels 
ontvankelijk te verklaren. 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

3. In overeenstemming met beslispunt 1 
de ingebrachte zienswijzen ongegrond 

te verklaren. 
4. Met inachtneming van de 'Nota van 

beantwoording zienswijzen tankstation 

en fastfoodrestaurant 1-7 te 
Sliedrecht' de gevraagde 

omgevingsvergunning te verlenen. 
 

15 Ziekteverzuimbeleid 

Drechtsteden/ ZHZ 2020 

1. Het Ziekteverzuimbeleid 

Drechtsteden/ZHZ 2020 (bijlage 1) 
met de handreikingen (bijlage 2) vast 

te stellen; 
2. Het Ziekteverzuimbeleid 

Drechtsteden/ZHZ 2014 (bijlage 3) en 

het Uitvoeringsmodel 
Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden/ZHZ 

2014 (bijlage 4) in te trekken. 

Conform  

  

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

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

 


