Zaaknummer : 2071050

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 13 februari 2018-06

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en loco-secretaris Van den Boogaart. Verslaglegging: Gabrielle Kwist
Afwezig : secretaris Van Breugel (vakantie)

No
2a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 6 februari 2018

4a

Samenwerkingsovereenkomst
en –agenda Energiestrategie
Drechtsteden

4b

Subsidie MerweRTV 2018

4c

Beantwoording artikel 39
vragen van het CDA inzake
pleegzorg tot 21 jaar.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 6 februari 2018 vast te
stellen
1. Te besluiten tot het aangaan
van de
Samenwerkingsovereenkomst
Drechtsteden Energieneutraal
2050, die in samenspraak met
betrokken partijen tot stand is
gekomen.
2. Ter uitvoering van het besluit
onder 1. Portefeuillehouder
A.S. Dijkstra te machtigen de
overeenkomst namens de
gemeente Sliedrecht te
ondertekenen.
3. De raad te informeren via
bijgevoegde collegeinformatiebrief.
1. In te stemmen met een
verhoging van de subsidie van
MerweRTV voor 2018 van €
13.490 naar € 17.426.
2. Het tekort dat hiermee in de
begroting 2018 e.v. ontstaat á
€ 2.736 te dekken uit de
beschikbare posten binnen het
thema Bestuur.
3. In samenwerking met de
gemeente HardinxveldGiessendam te komen tot een
gemeentelijke visie op de
lokale omroep.
In te stemmen met de
beantwoording van de artikel 39
vragen van het CDA inzake
pleegzorg tot 21 jaar.

Besluit
Conform
Conform, met tekstuele
aanpassingen in de CIB en
adviesnota beslispunt 2f, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

Conform

Conform, met tekstuele
aanpassingen in de
beantwoordingsbrief in
afstemming met de

No

Onderwerp

Voorstel

4d

Exploitatie De Lockhorst 2019
e.v.

4e

Artikel 39 vragen SGP-CU
Kwaliteitsslag Bronbad De
Lockhorst.

1. In te stemmen met het
voorstel om de exploitatie van
het zwembad vanaf 01-012019 voor 5 jaar aan te
besteden met de optie om
voor 5 jaar te kunnen
verlengen.
2. In te stemmen met het
voorstel om de sporthal flexibel
in de aanbesteding op te
nemen.
3. In te stemmen met het
voorstel om het zalencentrum,
de horeca en de
verenigingsruimte van DWF
niet mee te nemen in de
aanbesteding en deze direct te
verhuren aan de huidige
gebruikers/huurders.
4. In te stemmen met het
voorstel om de huurprijzen van
het zwembad, de sporthal, het
zalencentrum/horeca en de
verenigingsruimte opnieuw
vast te laten stellen en te
verwerken in nieuwe
huurovereenkomsten per 0101-2019.
5. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van €
30.000 voor advies en
begeleiding van de acties die
voortvloeien uit voorgaande
beslispunten.
6. In te stemmen met de
bijgevoegde CIB op basis van
beslispunt 1 tot en met 3.
In te stemmen met de
beantwoording van de artikel 39
vragen van de SGP-CU over de
kwaliteitsslag van Bronbad De
Lockhorst.

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit
portefeuillehouder.
(gemandateerd)
Conform, met tekstuele
aanpassingen in de
adviesnota en CIB, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

Conform, met tekstuele
aanpassingen in de
beantwoordingsbrief in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

