
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 14 februari 2023 nummer 05 

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. 7 februari 
2023 

De BenW openbare besluitenlijst 7 

februari 2023 vast te stellen. 

Conform  

2023-0017839 
Integrale Laadvisie Sliedrecht - 

Raadsvoorstel 

Integrale Laadvisie Sliedrecht vast te 
stellen. 

Conform met redactionele 
wijzigingen 

2023-0021618 

Gebiedsvisie de Driehoek - 
Raadsvoorstel 

In te stemmen met de Gebiedsvisie de 

Driehoek. 

Conform met redactionele 

wijzigingen 

2023-0021374 
Wensen en bedenkingen ten 

behoeve van het oprichten van 
en deelname aan de Stichting 
waarborgfonds 

veiligheidsregio´s - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
In te stemmen met de bijgevoegde brief 

waarin geen wensen en bedenkingen 
worden ingebracht tegen het oprichten 
van en deelname aan de Stichting 

waarborgfonds veiligheidsregio's. 
 
   

Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 
de gemeenteraad te adviseren geen 
bedenkingen in te brengen tegen 

oprichten en deelname aan de stichting 
waarborgfonds veiligheidsregio's 

Conform  

2023-0023639 
Voornemen tot het verlenen 

van medewerking aan een 
opvanglocatie voor asielzoekers 
in Sliedrecht-Noord - 

Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
Geen wensen en bedenkingen ter kennis 

van het college te brengen ten aanzien 
van het voornemen om: 
 

A.    het gesprek aan te gaan met het 
COA over het inrichten van een 
opvanglocatie voor 100 asielzoekers, 

waarmee we in ieder geval onze eigen 
taakstelling realiseren;  

 
B.    daarnaast maximaal 150 extra 
opvangplekken mogelijk te maken, onder 

de voorwaarde dat er harde afspraken 
worden gemaakt met omliggende 

Conform met redactionele 
wijzigingen  



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

 
 
 

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

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

gemeenten over de huisvesting van 
statushouders door hen; 
 

C.    de geschiktheid te onderzoeken van 
een locatie in het te ontwikkelen gebied 
Sliedrecht-Noord. 

Rondvraag  College besluit 1 euro per 

inwoner te doneren aan 
Giro 555 ten behoeve van 
de slachtoffers van de 

aardbeving in Turkije / 
Syrië.  


