
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 2 november 2021 nummer 39 

Aanwezig: burgemeester De Vries, wethouder Spek, wethouder Goverde, wethouder Vat en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 26 

oktober 2021 

De openbare besluitenlijst van 26 oktober 

2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

Veegbesluit Verordeningen GR 

Sociaal - Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In te stemmen met de Regionale 
algemene subsidieverordening sociaal 

domein Sliedrecht (bijlage 1) en deze met 
terugwerkende kracht per 01-01- 

2022 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de Verordening 

beslistermijn schuldhulpverlening 

Sliedrecht (bijlage 2) en deze met 
terugwerkende kracht per 01-01-2022 

vast te stellen. 
3. In te stemmen met de Verordening 

Maatwerkvoorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 
Sliedrecht (bijlage 4) en deze met 

terugwerkende kracht per 01-01-2022 
vast te stellen. 

4. In te stemmen met de Verordening 
Persoonlijk Minimabudget Sliedrecht 

(bijlage 6) en deze met terugwerkende 

kracht per 01-01-2022 vast te 
stellen. 

5. In te stemmen met de Verordening 
Werk & Inkomen Sliedrecht (bijlage 8) 

en deze met terugwerkende kracht per 

01-01-2022 vast te stellen. 
Het college besluit om: 

6. In te stemmen met de regionale 
verordeningen en de bijbehorende 

toelichtingen (bijlagen 1-9). 

7. In te stemmen met het voorstel om de 
portefeuillehouder Sociaal aan te 

wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger 
van de gemeente Sliedrecht in het 

Algemeen Bestuur van de nieuw GR 
Sociaal. 

8. In te stemmen met het voorstel om de 

portefeuillehouder Duurzaamheid 
aan te wijzen als de vervanger van de 

portefeuillehouder Sociaal in het 
Algemeen Bestuur van de nieuwe GR 

Sociaal. 

Conform 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Intentieovereenkomst 
oprichting Sliedrechtse 

energiecoöperatie - Adviesnota 

Het college besluit om: 
1. In te stemmen met de voorliggende 

intentieovereenkomst voor de opzet 
van een energiecoöperatie in Sliedrecht 

2. Wethouder Spek te machtigen tot 

ondertekening van de 
intentieovereenkomst 

Conform met redactionele 
wijziging en het verzoek de 

raad een CIB te sturen na 
ondertekening van de 

intentieovereenkomst. 

Aanvraag uitvoeringsbudget 

Lokaal Sportakkoord 2022 - 
Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. Een aanvraag in te dienen bij de 
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) 

voor een uitvoeringsbudget voor 2022 om 
de ambities uit het Lokaal 

Sportakkoord te realiseren; 
2. Ter uitvoering van het besluit onder 

beslispunt 1 wethouder E.P.E. 

Goverde te machtigen de 
intentieverklaring namens de gemeente 

Sliedrecht 
te ondertekenen. 

Conform 

Subsidiebeleidsregel 

Participatieplaatsen Sliedrecht - 
Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. In te stemmen met de 
Subsidiebeleidsregels Participatieplaatsen 

Sliedrecht. 
2. In te stemmen met afwijking van de 

aanvraagtermijn voor de 

participatieplaatsen 2022. 

Conform  

 
 

 
Hoogachtend, 

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

 

 
 

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

 

 


