
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 13 december 2022 nummer 45 

Aanwezig: burgemeester De Vries, wethouder Paas, wethouder Spek, wethouder Bijderwieden en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig : - 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

 

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Vaststellen BenW openbare 

besluitenlijst d.d. 6 december 
2022 

De BenW openbare besluitenlijst 6 

december 2022 vast te stellen. 

Conform  

2022-0196515 
7e wijziging 

Gemeenschappelijke Regeling 
Dienst Gezondheid en Jeugd 
Zuid-Holland Zuid - 

Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
In te stemmen met de voorgestelde 7e 

wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 
Zuid-Holland Zuid. 

 
Beslispunt 2 
Geen zienswijze op te stellen in verband 

met de wijziging van de 
Bijdrageverordening Jeugdhulp. 
 

Beslispunt 3 (Enkel bestemd voor college) 
Het mandaatbesluit uitvoering Jeugdwet 

gemeente Sliedrecht vast te stellen. 
 
Beslispunt 4 (Enkel bestemd voor college) 

De regeling adviescommissie 
bezwaarschriften Jeugdwet gemeente 
Sliedrecht vast te stellen. 

Conform 

2022-0196620 
Collectieve zorgverzekering 

minima (CZM) beleidskaders 
aanbesteding 2024 - Adviesnota 

In te stemmen met de antwoordbrief CZM 
beleidskaders aanbesteding 2024 (bijlage 

3) onder voorbehoud van vaststelling van 
het Minimabeleid – Gemeente Sliedrecht 

door de raad. 

Conform  

2022-0193364 

Stationsweg 4 - Elektra - 
Adviesnota 

Beslispunt 1 

in te stemmen het gehele pand flexibel, 
multifunctioneel en toekomstbestendig in 
te zetten met SOJS als één van de 

gebruikers. 
 
Beslispunt 2 

In te stemmen met het doorzetten van de 
verbouwing van de Stationsweg 4 - 

Elektra. 
 

Conform met beslispunt 1, 

2 en 3. 
 
Beslispunt 4 wordt 

aangehouden tot 20 
december 2022.  
 

 



 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 
 

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

 

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Beslispunt 3 
In te stemmen met een extra investering 
van 431.000 euro ten behoeve van vaste 

inrichting, duurzaamheid en prijsstijging 
t.o.v. de begroting. 
 

Beslispunt 4 
in te stemmen om de CIB 'stand van 
zaken Stationsweg 4 - Elektra' te delen 

met de raad. 

2022-0195764 
Opnieuw aanbesteden 
exploitatie zwembad de 

Lockhorst vanaf 2024 - 
Adviesnota 

Beslispunt 1 (Enkel bestemd voor college) 
De exploitatie van zwembad de Lockhorst 
vanaf 1 januari 2024 voor 4 jaar opnieuw 

aan te besteden met de optie om voor 2x 
2 jaar te kunnen verlengen. 
 

   
Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 
Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te 

stellen voor advies en begeleiding van dit 
aanbestedingstraject en dekking hiervoor 
mee te nemen bij de 1e turap 2023. 

Conform  

2022-0008081 

Ontwikkelperspectief 
gemeentelijke 
sportaccommodaties Sliedrecht 

- Adviesnota 

Beslispunt 1 (Enkel bestemd voor college) 

Het ontwikkelperspectief als 
brondocument te gebruiken bij alle lokale 
ontwikkelingen op het gebied van sport.  

   
Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 
Het Ontwikkelperspectief ter kennisname 

naar de gemeenteraad te sturen met 
bijgaande CIB als begeleidend schrijven. 

Conform met redactionele 

wijzigingen  


