
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 2 maart 2021 nummer 8 

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 
23 februari 2021 

De openbare besluitenlijst van 23 februari 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

7 Aanpassing 
belastingverordeningen 

vanwege coronacrisis 

1. De eerste wijziging van de Verordening 
reclamebelasting 2021 winkelgebied 

Kerkbuurt vast te stellen. 
2. De tweede wijziging van de Verordening 

precariobelasting 2020 vast te stellen. 

 

Conform 
 

8 Groenbeleidsplan 1. Het college besluit om in te stemmen met 

het concept groenbeleidsplan 2021-2025 

2. Het college besluit om het 
Groenbeleidsplan 2021-2025 aan de raad 

aan te bieden voor in de beeldvormende 
raad op 15 maart 2021 

 

1. College neemt kennis 

van het 

groenbeleidsplan 
2. Het groenbeleidsplan 

wordt aangeboden aan 
de gemeenteraad voor 

de beeldvormende 
vergadering van 15 

maart 2021  

3. De financiële 
consequenties moeten 

meegenomen worden 
in de afweging die we 

maken in de 

kadernota. 

9 Aanvraag 

omgevingsvergunning voor 
nieuwbouw woning, 

Molendijk 5 

1. In te stemmen met het plan voor een 

nieuwbouw woning op het perceel aan de 

Molendijk 5 te Sliedrecht. 

2. Hiervoor de procedure aan te   

vangen voor het afwijken van het 
bestemmingsplan. 

3. De raad hiervan in kennis te stellen met 

bijgevoegde raadsaanbiedingsbrief en 

bouwtekening. 

4. Voorafgaande aan de verlening van de 

omgevingsvergunning de bijgevoegde  

planschadeverhaalsovereenkomst tussen 

de gemeente en initiatiefnemer af te 

sluiten. 

 

Conform 

10 Normenkader 2020 voor de 
accountantscontrole 

gemeente Sliedrecht 

1. Het normenkader wet- en regelgeving 
gemeente Sliedrecht 2020 vast te stellen 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

en ter kennisgeving aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

 

11 Beantwoording artikel 39 
vragen locatie Groen van 

Prinsterer school 

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

over de Groen van Prinsterer locatie. 

Conform  

12 Reactie op brief VCOPS 
bouwbudget Anne de 

Vriesschool (jan 2021) 

1. Het verzoek van VCOPS voor een extra 
bouwbudget van € 47.691,- af te wijzen 

en te bevestigen door middel van 
bijgevoegde brief.  

Conform, met 
inachtneming van een 

aantal aanpassingen. 
Mandaat 

portefeuillehouder. 

  
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 

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

 


