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Onderwerp
Vaststellen Openbare
besluitenlijst BenW 19
september 2018 nummer 30
Beantwoording art. 39 PRO
Sliedrecht Verkeersveiligheid
in onze gemeente
vervolgvragen.
Adviesnota Brief DSB inzake
huisvesting GBD

Voorstel
Vaststellen Openbare besluitenlijst
BenW 19 september 2018 nummer
30
In te stemmen met bijgevoegde
brief ter beantwoording van de
artikel 39 vragen van PRO
Sliedrecht.
Instemmen met de concept brief aan
het Drechtstedenbestuur inzake de
toekomstige huisvesting GRD.

Adviesnota strategische
thema's veiligheid 2019 2022 eenheid Rotterdam

Bijgaande College informatiebrief

Adviesnota Beslissing op
bezwaar
evenementenvergunning
Black Horse Cup,
Kweldamweg 8
Adviesnota
Perspectievennota A5H

aan te bieden ten behoeve van de
oordeelsvormende vergadering
zodat voldaan wordt aan de
hoorplicht uit de Politiewet (bevoegd
gezag is de burgemeester).
In overeenstemming met het advies
van de bezwarencommissie het
ingediende bezwaar niet ontvankelijk
te verklaren.
1. Gemeentelijke
vertegenwoordiger/Portefeuilleh
ouder in te laten stemmen met
vaststelling van de
Perspectievennota A5H door de
Gebiedsraad A5H.
2. In te stemmen met het gebruik
van de Perspectievennota A5H
als handreiking voor
gemeentelijke omgevingsvisie en
voor plannen die betrekking
hebben op dijken en oevers.
De Gebiedsraad uit te nodigen om te
komen met een agenda met
vervolgstappen.

Besluit
Conform
Conform

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

Conform

Conform

4g

Begroting

4h

Adviesnota Zienswijze
begrotingswijziging SOJ
n.a.v. eerste Burap 2018

4i

Adviesnota Pilot Jouw
Omgeving

De Begroting 2019 ter vaststelling
aan de raad aan te bieden met
daarin de volgende concrete
beslispunten:
a. De kredieten van de jaarschijf
2019 uit het
meerjareninvesteringsprogram
ma 2019-2022 beschikbaar te
stellen conform hoofdstuk 5.5
van deze begroting.
b. Het subsidieplafond vast te
stellen op € 4.034.000.
c. Naar aanleiding van de
paragraaf
weerstandsvermogen een
bedrag van € 136.000 te
storten in de Algemene
Risicoreserve ten laste van de
Algemene Reserve.
1. In te stemmen om het Sociaal
team Sliedrecht uiterlijk 1
november 2018 te laten starten
met de pilot Jouw Omgeving.
2. In te stemmen om de eenmalige
kosten van € 43.900,- voor de
pilot Jouw Omgeving te dekken
uit de middelen lokale impuls
jeugd.
1. In te stemmen om het Sociaal
team Sliedrecht uiterlijk 1
november 2018 te laten starten
met de pilot Jouw Omgeving.
2. In te stemmen om de eenmalige
kosten van € 43.900,- voor de
pilot Jouw Omgeving te dekken
uit de middelen lokale impuls
jeugd.

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

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

Conform

Conform

