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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 19 juni 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 19 juni 2018 vast te 
stellen 

Conform 

4a Kadernota 2019. 

 

1. In te stemmen met de inhoud 

van de Kadernota 2019 en de 
Eerste Turap 2018. 

2. In te stemmen met bijgaand 
raadsvoorstel, raadsbesluit, 

begrotingswijziging en 

aanbiedingsbrief en met 
verzending hiervan naar de 

raad. 

Conform, met inachtname 

van gemaakte opmerkingen. 
Portefeuillehouder heeft 

mandaat de wijzigingen aan 
te brengen in de Kadernota, 

raadsvoorstel en 

raadsbesluit. 

4b Aanvraag 
omgevingsvergunning voor het 

uitbreiden van het kerkgebouw 
aan de Rondo 325 

 

1. Af te wijken van de 
parkeernormennota 2016. 

2. Omgevingsvergunning te 
verlenen voor het vergroten 

van het kerkgebouw. 

Conform. Er zal een CIB 
worden opgesteld waarin de 

hardheidsclausule wordt 
toegelicht 

4c Warmtenet Sliedrecht-Oost | 
Uitvoeringsplan 2018-2019 

 

1. Het uitvoeringsplan 2018-2019 
voor de uitrol van een 

warmtenet in Sliedrecht-Oost 
vast te stellen; 

2. Het uitvoeringsplan t.b.v. 

subsidieaanvraag bij het 
ministerie van BZK in te 

dienen; 
3. De raad middels bijgevoegde 

CIB te informeren. 

Conform met inachtname 
dat de CIB wordt ingekort 

tot maximaal 1,5 kantje 
 

4d Strategische Agenda Sociaal 
Domein 

1. De Strategische Agenda 
Sociaal Domein vast te stellen. 

Conform met inachtname 
dat de laatst zin bij 

kanttekeningen 1.1. wordt 
geschrapt 

4g Parkeren polikliniek Albert 

Schweitzerziekenhuis. 

1. Parkeren op het braakliggende 

terrein naast het 
parkeerterrein van de Heren 

van Slydregt als 
voorkeursvariant te 

onderzoeken; 

Conform. Beslispunt 2 heeft 

de voorkeur van het college 
(Calandstraat) 

met inachtname dat het 

parkeerterrein niet wordt 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2. Parkeren op het braakliggende 

terrein naast het 
parkeerterrein bij het station 

(ten westen van de 

Calandweg) te onderzoeken als 
de voorkeursvariant niet 

haalbaar blijkt te zijn; 
3. Parkeren op het parkeerterrein 

ten oosten van de Lockhorst te 
faciliteren als de 

voorkeursvariant en het 

alternatief niet realiseerbaar 
zijn;  

4. Het terrein ten oosten van de 
Lockhorst als tijdelijk 

parkeerterrein te gebruiken tot 

een definitieve oplossing 
gereed is. 

afgesloten d.m.v. een 

slagboom. 

 

 


