
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 21 december 2021 nummer 46 

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

gemeentesecretaris Kuiper 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 14 

december 2021 

De openbare besluitenlijst van 14 

december 2021 ongewijzigd vast te 
stellen. 

Conform    

Cultuurplan Sliedrecht 2022 - 
2030 - Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. Het Cultuurplan Sliedrecht 2022 – 2030 

vast te stellen 

Het college besluit om: 
2. Het Cultuurplan Sliedrecht 2022 – 2030 

ter vaststelling aan te bieden aan 
de gemeenteraad 

Conform met redactionele 
wijzigingen 

Bestuurlijk wederhoor 

onderzoek Rekenkamer 
communicatiebeleid - 

Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. Instemmen met de brief waarin het 
bestuurlijke wederhoor is vastgelegd. 

Conform met redactionele 

wijzigingen 

Jaarprogramma OZHZ 2022 - 
Adviesnota 

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

het jaarprogramma 2022 ten 
opzichte van het jaarprogramma 2021. 

2. Het jaarprogramma 2022 voor 

gemeente Sliedrecht vast te stellen. 
3. Het jaarprogramma 2022 aan de raad 

aan te bieden als ingekomen stuk 
ter kennisneming. 

4. OZHZ met bijgevoegde brief te 
informeren over de vaststelling. 

Conform 

Verlenging Nota VTH-beleid - 

Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. De verlenging van de Nota VTH beleid 
gemeentelijke taken ZHZ voor de 

periode van 2022-2025 vast te stellen. 

2. Besluiten dat de nota van toepassing 
blijft op de omgevingstaken die de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor 
de gemeente uitvoert. 

3. Dit besluit na bekendmaking in werking 

te laten treden op 1 januari 2022. 
Indien bekendmaking plaatsvindt na 1 

januari 2022 treedt de nota in 
werking met ingang van de dag na 

bekendmaking, met terugwerking tot en 
met 1 januari 2022. 

Conform 

Normenkader 2021 (t.b.v. 

controle Jaarrekening 2021) - 
Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. Het Normenkader gemeente Sliedrecht 
2021 vast te stellen en ter 

kennisgeving aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

Conform 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Uitvoering WGS – 
Vroegsignalering schulden - 

Adviesnota 

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

Vroegsignalering schulden Sliedrecht 
(bijlage 1). 

2. In te stemmen met het restrisico 

volgend uit de DPIA Vroegsignalering 
Schulden (bijlage 2, 3a/3b). 

3. In te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst 

Vroegsignalering 

schulden tussen Gemeente Sliedrecht en 
Sociale Dienst Drechtsteden (bijlage 

4). 
4. In te stemmen met de 

verwerkersovereenkomst 
Vroegsignalering 

schulden tussen Gemeente Sliedrecht en 

het Sociaal Team Sliedrecht (bijlage 
5). 

5. In te stemmen met de 
Verwerkersovereenkomst Uitvoering RIS 

(bijlage 6) 

tussen Gemeente Sliedrecht en Inforing 
b.v.. 

6. In te stemmen met het mandateren 
van de portefeuillehouder sociaal om 

wijzigingen in de overeenkomsten onder 
beslispunt 3, 4 en 5 overeen te 

komen. 

7. De burgemeester: In te stemmen met 
het machtigen van de wethouder 

Sociaal domein, de heer P. Vat, voor de 
ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst en de 

verwerkersovereenkomsten (bijlage 7). 

Conform met redactionele 
wijzigingen 

Instemmen overeenkomst 

Generiek Interbestuurlijk 

Toezicht 2022 - 
Adviesnota 

1. Instemmen met de overeenkomst 

Generiek Interbestuurlijk Toezicht 2022 

Conform 

Vaststelling incidentele subsidie 
RRE energievouchers - 

Adviesnota 

1. De incidentele subsidie aan het 
Regionaal Energieloket voor het 

verstrekken van RRE energievouchers 

vast te stellen op € 68.850,-. 

Conform  

Vaststellen koopzondagen 2022 

voor Nijverwaard en Noord-

Oost kwadrant - 
Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. Voor Nijverwaard en Noord-Oost 

kwadrant de volgende koopzondagen 
aan te wijzen voor 2022: 

2 en 9 januari 
6 februari 

6 maart 
3 april 

1 mei 

4 september 

Conform met redactionele 

wijzigingen 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

2 oktober 
23 oktober 

6 november 
4 december 

 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

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

 


