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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 3 juli 2018 2018-24 

 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder 

Spek, wethouder Van der Plas, en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 25 juni 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 25 juni 2018 vast te 
stellen 

Conform 

4a Aanpassingen 

samenwerkingsovereenkomste
n respijtzorg. 

1. In te stemmen met de 

aangepaste 
samenwerkingsovereenkomste

n respijtzorg met Hof van 
Sliedrecht, Stichting 

Waardeburgh en Rivas per 01-

09-2018.  
2. In te stemmen met een 

verdubbeling van het aantal 
dagen respijtzorg van zeven 

naar veertien per 01-09-2018.  

3. In te stemmen om het tarief 
respijtzorg jaarlijks te 

indexeren volgens de CPI 
september per 01-09-2018. 

Conform 

4b Aanschaf Stint voor De Rank. 

 

1. Eenmalig € 9.075 beschikbaar 

te stellen aan De Rank ten 
behoeve van de aanschaf van 

een Stint. 
2. De jaarlijkse verzekerings- en 

onderhoudskosten à € 800 te 

vergoeden. 
3. Het totale bedrag te dekken uit 

de begrotingspost 60370001 – 
leerlingenvervoer. 

Conform 

4c Verlenging regionale 

aanbesteding 
leerlingenvervoer. 

 

1. Het contract met De Vier 

Gewesten Personenvervoer 
(hierna: DVG) te verlengen 

met een periode van eenmaal 
drie jaar, met ingang van 1 

augustus 2018 en eindigend op 

31 juli 2021. 

Conform  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

4d 

 

Portefeuilleverdeling en 

onderlinge vervanging college 
2018-2022 

 

1. Portefeuilleverdeling college 

2018-2022 vaststellen 
2. Onderlinge vervanging 

vaststellen 

3. Volgorde loco-
burgemeesterschap vaststellen 

4. De extra kosten t.g.v. 
uitbreiding formatie college en 

verhoging bezoldiging te 
verwerken in het financiële 

overzicht behorende bij het 

college uitvoeringsprogramma 
2018-2022 en vervolgens te 

verwerken in de begroting 
2019 e.v. 

5. Bij de eerst volgende Turap de 

extra kosten 2018 verwerken. 
6. De CIB vast te stellen 

Beslispunt 1: Conform, met 

tekstuele aanpassingen en 
aanvullingen in de 

portefeuilleverdeling. 

 
Beslispunt 2 t/m 6 : 

Conform  

4e Advies BenW inzake art 39 
vragen Slydregt.nu  

 

1. Instemmen met voorgestelde 
beantwoording vragen. 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in de 

beantwoordingsbrief op 

vraag 1 en 5 in afstemming 
met de portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4f Benoeming bestuurlijke 

vertegenwoordigers verbonden 
partijen. 

 

1. Wethouder Van der Plas te 

benoemen als lid van het 

Algemeen Bestuur van de GR 

Omgevingsdienst ZHZ en 

Wethouder Spek te benoemen 

als diens plaatsvervanger.  

2. Wethouder Visser te 

benoemen als lid van het 

Algemeen Bestuur van de GR 

Drechtwerk en  

Wethouder Spek te benoemen 

als diens plaatsvervanger.  

3. Burgemeester van Hemmen te 

benoemen als lid van het 

Algemeen Bestuur van de GR 

Veiligheidsregio ZHZ en 

Wethouder Tanis te benoemen 

als diens plaatsvervanger.  

4. Wethouder Visser te 

benoemen als lid van het 

Algemeen Bestuur van de GR 

Dienst Gezondheid & Jeugd en 

Wethouder Spek te benoemen 

als diens plaatsvervanger.  

5. Wethouder Spek te benoemen 

als lid van het Algemeen 

Bestuur van de GR Gevudo en  

Conform, met tekstuele 

aanpassingen in de 
beantwoordingsbrief van 

VRZHZ (beslispunt 3) en 
beslispunt 8 wijzigen naar 

Wethouder Van der Plas (2e 

vervanging wethouder 
Visser) in afstemming met 

de portefeuillehouder. 
(gemandateerd) 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

Wethouder Visser te 

benoemen als diens 

plaatsvervanger.  

6. Wethouder Tanis te benoemen 

als bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de 

gemeente Sliedrecht bij de 

aandeelhoudersvergadering 

van Bank Nederlandse 

Gemeenten N.V. en Wethouder 

van der Plas te benoemen als 

diens plaatsvervanger.  

7. Wethouder Spek te benoemen 

als bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de 

gemeente Sliedrecht bij de 

aandeelhoudersvergadering 

Oasen N.V. en Wethouder van 

der Plas te benoemen als diens 

plaatsvervanger.  

8. Wethouder Spek te benoemen 

als bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de 

gemeente Sliedrecht bij de 

aandeelhoudersvergadering 

van Eneco N.V. en Wethouder 

van der Plas te benoemen als 

diens plaatsvervanger.  

9. Wethouder Spek te benoemen 

als bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de 

gemeente Sliedrecht bij de 

aandeelhoudersvergadering 

van Stedin N.V. en Wethouder 

van der Plas te benoemen als 

diens plaatsvervanger.  

10. Wethouder Tanis te benoemen 

als bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de 

gemeente Sliedrecht bij de 

aandeelhoudersvergadering 

van ROM-D N.V. en Wethouder 

van der Plas te benoemen als 

diens plaatsvervanger.  

11. Wethouder Spek te benoemen 
als bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de 
gemeente Sliedrecht bij de 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

aandeelhoudersvergadering 

van MerwedeLingelijn B.V. en 
Wethouder Visser te 

benoemen als diens 

plaatsvervanger. 

4g CDA art. 39 vragen 

passeersporen Betuweroute. 
 

In te stemmen met bijgevoegde 

brief ter beantwoording van de 
artikel 39 vragen van het CDA. 

Conform 

 

 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

H.F. van Breugel               drs. A.P.J. van Hemmen  

 


