
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 19 januari 2021 nummer 2 

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

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig: - 

Verslaglegging: Diana Mosterdijk 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst van 
12 januari 2021 

De openbare besluitenlijst van 12 januari 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

7 Vaststelling bestemmingsplan 
'fietspad Craijensteijn 

1. de 'Nota van beantwoording 
ontwerpbestemmingsplan Fietspad 

Craijensteijn, Sliedrecht' (incl. de staat 
van wijzigingen) vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan 'Fietspad 

Craijensteijn, Sliedrecht', bestaande 
uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-
bestand 

NL.IMRO.0610.bpFietspdCraijenstn-

3001 gewijzigd vast te stellen. 

Conform 

8 Vaststelling 

Realisatieovereenkomst R-net 
halte Deltalaan provincie Zuid 

– Holland en gemeente 

Sliedrecht 

1. De Realisatieovereenkomst R-net halte 

Deltalaan tussen Provincie Zuid-
Holland en de gemeente Sliedrecht 

vast te stellen. 

2. Op grond van artikel 168 
Gemeentewet mandaat aan 

wethouder Spek te verlenen om tot 
wijzigingen van ondergeschikte aard in 

de Realisatieovereenkomst R-net halte 

Deltalaan te besluiten. 
3. De burgemeester besluit op grond van 

de artikel 171 lid 2 Gemeentewet 
volmacht te verlenen aan Wethouder 

Spek om namens de gemeente 

Sliedrecht de Realisatieovereenkomst 
R-net halte Deltalaan te 

ondertekenen. 
4. De raad te informeren over de 

scopewijziging via een college 
informatiebrief. 

Conform  

9 Suppletie NGE 1. Een suppletie-uitkering van € 13.609,- 

aan te vragen bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

Conform 

 

10 Beantwoording artikel 39 
vragen PRO Sliedrecht – 

gevolgen toeslagenaffaire  

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

Sliedrecht inzake de gevolgen van de 
toeslagenaffaire  

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

11 Beantwoording artikel 39 
vragen fractie CDA, 

schriftelijke vragen 
reclamemast Kubus 

1. In te stemmen met bijgevoegde 
antwoordbrief op artikel 39 vragen 

Conform, mandaat 
portefeuillehouder voor de 

aanpassingen.  

13 Toepassen van grond van de 

locatie Benedenveer op 
locatie Parallelweg perceel 

L281 

1. Op basis van maatwerk met 

toepassing van het 'standstill' beginsel 
in te stemmen met toepassing van ca. 

3.500 m³ grond uit het projectgebied 

'Benedenveer' binnen de gemeente 
Sliedrecht op de locatie Parallelweg 

L281 als ophoging van het perceel en 
daarmee nuttige toepassing. 

Conform  

  
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 


