Zaaknummer : 2231594

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 11 december 2018-42

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Spek, wethouder Van
der Plas (tot en met agendapunt 4e) en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabrielle Kwist
Afwezig : No
2a
4a

4b

Onderwerp
Openbare besluitenlijst BenW
4 december 2018 nummer
41
Adviesnota routekaart
Omgevingswet

Voorstel
Openbare besluitenlijst BenW 4
december 2018 nummer 41

Besluit
Conform

1. In te stemmen met de
routekaart om te komen tot de
lokale implementatie van de
Omgevingswet
2. In te stemmen met de
routekaart om te komen tot een
nieuwe omgevingsvisie
3. In te stemmen met het
verzorgen van een masterclass
omgevingswet voor de
gemeenteraad en hiervoor
€ 2000,- beschikbaar te stellen
uit het budget herziening
bestemmingsplannen
(60990001)

Conform met dien verstande
dat het tijdspad van de
routekaart nog wordt
aangepast op data.
Portefeuillehouder heeft
mandaat.

Adviesnota
prestatieafspraken 2019 met
Tablis Wonen

College:

Conform met dien verstande
dat er een een beslispunt
wordt toegevoegd met de
tekst : In te stemmen om
de prestatieafspraken ter
kennisname naar de
gemeenteraad te sturen
d.m.v. een CIB.

1. In te stemmen met de lokale
prestatieafspraken 2019 met
Tablis Wonen.

Burgemeester:
2. Burgemeester verleent volmacht
op grond van artikel 171, lid 2 van
de Gemeentewet aan wethouder
T.A. Spek als portefeuillehouder
Wonen om de prestatieafspraken
2019 met Tablis Wonen te
ondertekenen conform volmacht in
bijlage.
4c

Adviesnota
Prestatieafspraken met
Mooiland en Woonzorg
Wonen

1. Af te zien van het maken van
prestatieafspraken met
woningcorporatie Mooiland en
Woonzorg Nederland.

Conform

4d

Adviesnota Ontwerpen voor
2019 van speel-, sport- en
ontmoetingsplekken

1. In te stemmen met de
(gekozen) ontwerpen voor de
speel-, sport- en
ontmoetingsplekken in de
Rivierdijk-West, Molendijk,
Baanhoek-Oost en
Rivierenbuurt-Noord en deze vrij
te geven voor reactie.
2. De gemeenteraad met
bijgesloten college
informatiebrief op de hoogte
brengen van bovenstaand
besluit.

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Conform

