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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 De openbare besluitenlijst 
van 13 oktober 2020 

De openbare besluitenlijst van 13 oktober 
2020 vast te stellen. 

Conform 

7 Elektra, Stationsweg 4 Voorstel 
1. Een krediet te voteren van 1,61 miljoen 

euro voor het renoveren van de 
binnen- en  de buitenzijde van 

Stationsweg 4 (gebouw Elektra), 

waarmee ook een verduurzamingsslag 
wordt gemaakt en waarmee de 

accommodatie beter geschikt wordt 
gemaakt voor een breder 

maatschappelijke gebruik. 

2. Vaststellen van de voorgestelde 
begrotingswijziging ten behoeve van 

het benodigde investeringskrediet.  

Conform, mandaat 
portefeuillehouder voor de 

wijzigingen.   

8 Aanvraag extra krediet 

kruising Thorbeckelaan 
1. Het krediet "aanleg rotonde 

Thorbeckelaan – Vogelenzang" te 

verhogen met € 375.000 en de effecten 

op de kapitaallasten te verrekenen met 

de 

Reserve kapitaallasten investeringen 

maatschappelijk nut. 

2. Het restant krediet € 159.000 van de 

geluid saneringen woningen rotonde 

Thorbeckelaan in te trekken en toe te 

voegen aan de algemene reserve. 

3. Een eenmalige storting te doen in de 

reserve kapitaallasten 

maatschappelijk nut door middel van 
een onttrekking aan de algemene 

reserve ten bedrage van € 219.000 

4. In te stemmen met het toevoegen van 

de subsidie van de Provincie Zuid 

Holland ter hoogte van € 156.000 aan 
het krediet "aanleg rotonde 

Thorbeckelaan - Vogelenzang" ter 
verlaging van de kapitaallasten. 

5. De bijgevoegde begrotingswijziging 

vast stellen. 

 

Conform, mandaat 

portefeuillehouder voor de 

wijzigingen.   



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

9 Vaststelling 
bestemmingsplan 

Wilhelminastraat 75 

De gemeenteraad voor te stellen om:  

1. de 'Nota van beantwoording 

zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

en 

ontwerp-omgevingsvergunning 
Wilhelminastraat 75 (incl. de Staat van 

wijzigingen)' vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan 'Wilhelminastraat 

75' bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML -bestand 

NL.IMRO.0610.bp55wilhelminastraat75-

3001 gewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in 

artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen omdat de 

kosten voor de gemeente anderszins 
zijn 

verzekerd. 

 
Het college besluit om: 

4. de 'Nota van beantwoording 

zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

en 

ontwerp-omgevingsvergunning 

Wilhelminastraat 75' (incl. de Staat van 

wijzigingen) vast te stellen; 

5. de omgevingsvergunning 

Wilhelminastraat 75 te verlenen, onder 

de 

opschortende voorwaarde dat het 
bestemmingsplan 'Wilheminastraat 75' 

door de raad wordt vastgesteld. 

 

Conform 

10 Oprichting 

Werkgeversvereniging 
Samenwerkende 

Veiligheidsregio's  

1. Geen wensen en bedenkingen bekend 

te maken aan het algemeen 

bestuur van de Gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid inzake deelneming in de 
werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio's. 
 

Conform  

11 Beantwoording artikel 39 

vragen Groen van 
Prinsterer locatie 

1. In te stemmen met de beantwoording 

van de artikel 39 vragen van Geduld 

2.0 over de Groen van Prinsterer 

locatie 

 

Conform 

12 Herfinanciering leningen 
gemeente Sliedrecht 

1. In te stemmen met de herfinanciering 
van twee leningen bij de BNG met 

nr 40.109141 en nr 40.0098682, 
waarbij de restant hoofdsom wordt 

Conform  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

geherfinancierd met een lineaire lening, 
looptijd 20 jaar, tegen de meest 

gunstige voorwaarden. 
2. De treasurer-SCD opdracht te geven 

uitvoering te geven aan dit besluit. 

3. Het niet gebruikte deel van de 
toegekende Enecogelden ter grootte 

van € 1,2 mln. terug te storten in de 
bestemmingsreserve Enecogelden en 

als zodanig te verwerken in de 

begroting 2021. 
 

 
 
 
 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

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

 


