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No Onderwerp Voorstel Besluit 

3 Openbare besluitenlijst van 11 
mei 2021 

De openbare besluitenlijst van 11 mei 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

7 Recreatievisie Voorstel 
De gemeenteraad voor te stellen 

om: 
1. De rapportage 'Visie op Recreatie 

Sliedrecht' vast te stellen als basis 

voor het recreatiebeleid. 
Het college besluit om 

2. De Visie op Recreatie Sliedrecht ter 
vaststelling voor te leggen aan de 

raad. 

Conform met inachtneming 
van een aantal 

aanpassingen.  

8 Onderhoudsplan Wegen Voorstel 
De gemeenteraad voor te stellen 

om: 
1. Het Onderhoudsplan Wegen 2021 t/m 

2025 vast te stellen met daarin 

opgenomen het onderhoudsniveau, 
de kosten en de planning. 

2. De jaarlijkse storting in de 
voorziening 'Onderhoud wegen' met € 

50.000 te verlagen en dit bedrag toe 

te voegen aan de reserve 
'Kapitaallasten investeringen met een 

maatschappelijk nut' en de begroting 
met ingang 2022 hierop aan te 

passen. 

Het college besluit om:  
3. Het beheerplan Onderhoud Wegen 

2021 t/m 2025 vast te stellen. 
4. Het raadsvoorstel Onderhoudsplan 

Wegen 2021 t/m 2025 ter 
besluitvorming voor te leggen aan de 

raad. 

Conform met inachtneming 
van een aantal 

aanpassingen. 

9 Zienswijzen jaarstukken 2020 
en begrotingen 2022 van de 

gemeenschappelijke regelingen 

Voorstel 
De gemeenteraad voor te stellen 

om:  

1. In te stemmen met de zienswijzebrief 
op de jaarstukken 2020 en de 

primaire begroting 2022 van de GR 
Drechtsteden. 

 

Conform  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2. In te stemmen met de zienswijzebrief 
op de jaarstukken 2020 en de 

primaire begroting 2022 van de GR 
Drechtwerk. 

3. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2020 en de 
primaire begroting 2022 van de GR 

Omgevingsdienst ZHZ. 
4. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2020 en de 

primaire begroting 2022 van de GR 
Veiligheidsregio ZHZ. 

5. In te stemmen met de zienswijzebrief 
op de jaarstukken 2020 en de 

primaire begroting 2022 van de GR 
Dienst Gezondheid & Jeugd. 

6. In te stemmen met de zienswijzebrief 

op de jaarstukken 2020 en de 
primaire begroting 2022 van de GR 

Gevudo. 

10 Collegevoorstel ter inzage 
legging Concept 

Omgevingsvisie en NRD 

Voorstel 
1. Kennis te nemen van de Concept 

Omgevingsvisie en Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau 

2. De Concept Omgevingsvisie en Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau voor een 

periode van vier weken ter inzage te 

leggen en een ieder de gelegenheid 
te geven om hier een reactie op te 

geven 

Conform met inachtneming 
van een aantal 

aanpassingen. 

11 Aanwijzen toezichthouders  Voorstel 
1. De heer H.R. Mink aan te stellen als 

onbezoldigd ambtenaar van de 
gemeente Sliedrecht ten behoeve van 

controles op grond van de LAA. 

2. Mevrouw F. van Vliet aan te wijzen 
als toezichthouder overeenkomstig 

artikel 5:11 tot en met 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht voor het 

houden van toezicht op de tijdelijke 
wet maatregelen Covid-19 en de 

Algemene plaatselijke verordening 

van Sliedrecht. 
3. De  navolgende medewerkers van 

team Samenleving, cluster OOV voor 
de duur van hun 

dienstverband/opdracht aan te wijzen 

als ambtenaren belast met het 
toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens de Wet 
BRP: 

- Mevrouw D. Vleugel-Vogel 
- De heer H.R. Mink 

Conform  



 

  

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

N.H. Kuiper mca mcm         mr. drs. J.M. de Vries 
 

 


