
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 24 augustus 2021 nummer 29 

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

(loco)gemeentesecretaris De Hondt 

Afwezig: wethouder Vat en gemeentesecretaris Kuiper (vakantie) 

Verslaglegging: Gabrielle Kwist  

Onderwerp Voorstel Besluit 

Regionale Adaptatiestrategie 

(RAS) 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

De Regionale Adaptiestrategie (RAS) vast 

te stellen. 

Conform na aanpassingen 

van tekstuele wijzigingen. 

Mandaat portefeuillehouder 

Groeiagenda. 

Uitvoeringsprogramma 2022 en 

voortgangsmonitor 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In te stemmen met het 

Uitvoeringsprogramma 2022 van de 
Groeiagenda Drechtsteden 2030. 

2. Kennis te nemen van de 
geactualiseerde voortgangsmonitor 

Groeiagenda. 

Conform na aanpassingen 

van tekstuele wijzigingen. 

Mandaat portefeuillehouder 

Ontwerp Omgevingsvisie-OER 1. In te stemmen met het ontwerp 
Omgevingsvisie en het ontwerp 

OmgevingsEffectRapportage (OER). 
2. In te stemmen met het ter inzage 

leggen van de visie en de OER. 

3. In te stemmen met het publiceren 
van de ter inzage termijn volgens de 

gebruikelijke gemeentelijke 
procedure. 

Deze adviesnota is als 
eerste bespreking 

doorgenomen en zal 
volgende week, met de 

wijzigingen, ter vaststelling 

worden aangeboden. 

Beleid bestuurlijke boete BRP 

gemeente Sliedrecht vast te 
stellen 

Beleid bestuurlijke boete BRP gemeente 

Sliedrecht vast te stellen. 

Conform 

Oprichting regionale 

bezwaarschriftencommissie 
In te stemmen met de voorgestelde 

richting om te komen tot de 

oprichting van een regionale 

bezwaarschriftencommissie 

Conform 

Gemeentelijke bijdrage SUVIS Niet bij te dragen aan de kosten van 

de verbetering van de ventilatie op 

de Johannes Calvijnschool en 

Praktijkschool de Sprong. 

De portefeuillehouder 

neemt het voorstel terug 
voor verdere bespreking. 

Mandaat Dienstverlening 

Drechtsteden voor uitvoering 
Regeling briefadres 

Mandaat geven aan Dienstverlening 

Drechtsteden voor uitvoering regeling 

briefadres 

Conform 

Omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw van een woning, 

Molendijk 5 

De 'Nota van beantwoording 

zienswijzen Molendijk 5' vast te 
stellen. 

In overeenstemming met beslispunt 
1 de ingebrachte zienswijzen 

ontvankelijk te verklaren 

In overeenstemming met beslispunt 
1 de ingebrachte zienswijzen 

gedeeltelijk gegrond en voor het 
overige ongegrond te verklaren 

Conform 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Met inachtneming van de 'Nota van 

beantwoording zienswijzen 

Molendijk 5' de gevraagde 

omgevingsvergunning verlenen. 

 
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De loco-secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 
 

J.J. de Hondt                             mr. drs. J.M. de Vries 

 
 

 


