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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst van 1 
december 2020 

De openbare besluitenlijst van 1 december 
2020 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

8 Art. 39 vragen Pvda inzake 
Chemours/ DuPont 

1. In te stemmen met de beantwoording 
van de artikel 39 vragen van de Pvda 

inzake het dossier Chemours/ DuPont  
 

Conform 

9 Artikel 39- vragen 

Toegankelijkheid 
Stationsgebied 

1. Het college besluit om: akkoord te 

gaan met de antwoorden op de Artikel 
39- vragen van raadslid V.E. Prins 

inzake 'Toegankelijkheid 

Stationsgebied'  

Conform 

10 Vastelling bestemmingsplan 

'Geluidzone Rivierdijk 
Sliedrecht'  

1. De 'Nota van beantwoording 

Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone 
Rivierdijk Sliedrecht (incl. staat van 

wijzigingen)' vast te stellen; 

2. Het bestemmingsplan 'Geluidzone 
Rivierdijk Sliedrecht' bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0610.bp91GeluidzoneRd-

3001 vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan op grond van 

artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen. 

 

Conform, mandaat 

portefeuillehouder voor de 
wijzigingen. 

11 Vaststelling 
beheersverordening '1e 

herziening Watertorenterrein 
(incl. geluidszones Rivierdijk) 

1. De beheersverordening '1e herziening 
Watertorenterrein (incl. geluidzones 

Rivierdijk)', zoals opgenomen in GML-
bestand 

NL.IMRO.0610.bvo01watertorenh2-

3001 vast te stellen, onder de 
voorwaarde dat het bestemmingsplan 

'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht' is 
vastgesteld; 

2. Te bepalen dat de in beslispunt 1 

bedoelde verordening in werking 
treedt op de dag na bekendmaking. 

Conform, mandaat 
portefeuillehouder voor de 

aanpassingen.   

13 Uitgangspunten voor de 
verdeling van de 

Rijkssubsidie Programma 

Aardgasvrije Wijken in 
Sliedrecht- Oost 

1. De nota ‘Subsidieverdeling Sliedrecht-
Oost’ vast te stellen, met de volgende 

uitgangspunten voor de verdeling van 

de Rijksbijdrage in het kader van het 
Programma Aardgasvrije Wijken:  

2. De nota 
‘Subsidieverdeling 

Sliedrecht-Oost’ vast te 

stellen, met de volgende 
uitgangspunten voor de 
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1. De oorspronkelijke schaal van het 
project aan te passen en te 

verdelen in 8 buurten; 
2. het gereserveerde subsidiebedrag 

voor Waardeburgh van € 50.000 

naar € 146.000 te verhogen, om 
ook de 32 aanleunwoningen van 

De Kievit op het warmtenet aan te 
sluiten; 

3. Het gereserveerde subsidiebedrag 

van € 1.000 per gestapelde 
particuliere woning los te laten; 

4. Het gereserveerde subsidiebedrag 
van € 9.000 per grondgebonden 

particuliere woning los te laten; 
5. De subsidie voor particuliere 

woningeigenaren in eerste instantie 

in te zetten voor het aardgasvrij 
maken van woningen met een 

aansluiting op het warmtenet van 
HVC, inclusief de noodzakelijke 

installatietechnische aanpassingen 

en kosten om over te stappen op 
elektrisch koken; 

6. De subsidie voor particuliere 
woningeigenaren in eerste instantie 

alleen uit te keren voor collectieve 
acties; 

7. Per buurt eenmalig een 

subsidieaanbod aan particuliere 
woningeigenaren te doen, dat 

vervalt als blijkt dat onvoldoende 
woningeigenaren in die buurt 

volledig van het aardgas willen 

afstappen; 
8. De subsidie voor particuliere 

woningeigenaren zo in te zetten 
dat deze maximaal € 4.000 hoeven 

te investeren; 

9. Voor de subsidie aan particuliere 
woningeigenaren een 

subsidieplafond in te stellen van € 
3.150.000. 

 

verdeling van de 
Rijksbijdrage in het 

kader van het 
Programma Aardgasvrije 

Wijken:  

1. De oorspronkelijke 
schaal van het project 

aan te passen en te 
verdelen in 8 

buurten; 

2. het gereserveerde 
subsidiebedrag voor 

Waardeburgh van € 
50.000 naar € 

146.000 te verhogen, 
om ook de 32 

aanleunwoningen van 

De Kievit op het 
warmtenet aan te 

sluiten; 
3. Het gereserveerde 

subsidiebedrag van € 

1.000 per gestapelde 
particuliere woning 

los te laten; 
4. Het gereserveerde 

subsidiebedrag van € 
9.000 per 

grondgebonden 

particuliere woning 
los te laten; 

5. De subsidie voor 
particuliere 

woningeigenaren in 

eerste instantie in te 
zetten voor het 

aardgasvrij maken 
van woningen met 

een aansluiting op 

het warmtenet van 
HVC, inclusief de 

noodzakelijke 
installatietechnische 

aanpassingen en 
kosten om over te 

stappen op elektrisch 

koken; 
6. De subsidie voor 

particuliere 
woningeigenaren in 

eerste instantie alleen 

uit te keren voor 
collectieve acties; 
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7. Per buurt eenmalig 
een subsidieaanbod 

aan particuliere 
woningeigenaren te 

doen, dat vervalt als 

blijkt dat 
onvoldoende 

woningeigenaren in 
die buurt volledig van 

het aardgas willen 

afstappen; 
8. De subsidie voor 

particuliere 
woningeigenaren zo 

in te zetten dat deze 
maximaal € 4.000 

hoeven te investeren; 

9. Voor de subsidie aan 
particuliere 

woningeigenaren een 
subsidieplafond in te 

stellen van € 

3.150.000. 
10. Het benoemen van 

uitgangspunten 
dienen als 

randvoorwaarden 
voor het maken 

van de 
buurtplannen. 

 

14 Verlenging 
Samenwerkingsovereenkomst 

Beschermd Wonen en 
Opvang 2021 - 2024 

1. Het college besluit om de 
samenwerking op het gebied van 

Beschermd Wonen en Opvang binnen 
de centrumgemeenteregio Dordrecht 

voor een periode van 4 jaar (ingaande 

1 januari 2021) te verlengen en 
daartoe de 

Samenwerkingsovereenkomst 
Beschermd Wonen en Opvang 2021- 

2024 te ondertekenen.  

2. De burgemeester besluit om:  
Ter uitvoering van het besluit onder 1. 

De heer P. Vat, wethouder Zorg en 
Welzijn, te machtigen de 

samenwerkingsovereenkomst namens 
de gemeente Sliedrecht te 

ondertekenen.  

 

Conform 

15 SOK NME Centrum – Sociale 

Moestuin 

1. In te stemmen met de geformuleerde 

doelstellingen (bijlage 1) voor de 

Conform 
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onderwijskundige activiteiten van het 
NME Centrum. 

2. In te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst (bijlage 

2) voor de continuering en 

formalisering van de samenwerking 
tussen het NME Centrum en de 

Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 
in het schoolmoestuintjesproject. 

3. De burgemeester mandateert de 

portefeuillehouders Duurzaamheid en 
Samenleving om eventuele 

toekomstige aanpassingen in de SOK 
namens de gemeente Sliedrecht goed 

te keuren en overeen te komen. 
4. In te stemmen met de CIB – 

Samenwerkingsovereenkomst NME 

Centrum de Hooizolder – Stichting 
Sociale Moestuin Sliedrecht (bijlage 3). 

 

16 Oranje-Nassau school tijdelijk 
lokaal en eerste inrichting 

1. Het college besluit om in te stemmen 
met het huisvesten van één groep 8 

klas van de Oranje-Nassauschool in 
het gemeentekantoor op de begane 

grond van de reling (ruimte C0.17) 
voor de periode 4 januari 2021 t/m 16 

juli 2021, onder gebruikmaking van 

artikel 31 uit de Verordening 
voorziening huisvesting gemeente 

Sliedrecht (2015). 
2. Het college besluit om in te stemmen 

met de normvergoeding voor de 

verplichte eerste inrichting van een 
nieuw lokaal. 

Conform  

  
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

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

 

 


