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No  Onderwerp  Voorstel  Besluit  

1 Openbare besluitenlijst B&W-
vergadering 16 januari 2018  

De openbare besluitenlijst B&W-
vergadering 16 januari 2018 vast 

te stellen  

 Conform  

 

2 Zienswijze Visie Ruimte en  
Mobiliteit  
  

In te stemmen met bijgevoegde 
brief aan de provincie Zuid-

Holland.  
  

Besloten wordt de brief deels 

te integreren  

3  CDA Artikel 39 RVO vragen over 

markering rotonde  
Ouverture-Sonate  
  

In te stemmen met de bijgevoegde 

brief ter beantwoording van de  
artikel 39 vragen van het CDA  

  

Conform  

4  Duurzaamheidsagenda 
20182022.  
  

De gemeenteraad conform het in 
concept bijgaande raadsvoorstel en 
raadsbesluit voor te stellen:  
1. De duurzaamheidsagenda incl.  

uitvoeringsprogramma vast te 

stellen;  
2. Extra benodigd budget voor de 

uitvoering van de 
duurzaamheidsagenda in 2018 
ter grootte van €20.000,--, te 
dekken ten laste van de post 
'Nieuw beleid' in de begroting  
2018;   

3. De feitelijke keuzes en 

uitvoering van de agenda voor 

2019 e.v. en de financiële 
consequenties hiervan, over te 

laten aan de volgende raad;  
4. De begrotingswijziging 2018 

vast te stellen.  

Conform, met een tekstuele 
aanpassing in het  
raadsvoorstel, in 
afstemming met de 
portefeuillehouder.  
(gemandateerd)  
  

5 Vestigen alleenrecht  
Drechtwerk  
  

De gemeenteraad voor te stellen 

de verordening alleenrecht 
Drechtwerk vast te stellen met  

Conform, met een tekstuele 

aanpassing in het 
raadsvoorstel, in  



   

 

No  Onderwerp  Voorstel  Besluit  

  bijgevoegd raadsvoorstel en 

raadsbesluit.  
  

afstemming met de 

portefeuillehouder.  
(gemandateerd)  
  

6  Beleidsregels  
Diplomazwemmen.  
  

In te stemmen met de beleidsregels 
Diplomazwemmen voor de 
uitvoering van de regeling 
Diplomazwemmen.  

  
  
  
  

Beslispunt 2 toevoegen dat 
bij een nieuwe situatie de 
administratieve last ten 
koste komt van de nieuwe 
aanbieder.  
  
Brief wordt niet door de 
wethouder maar door het 
college ondertekend.  
  

7  Zienswijze oprichting 
Coöperatie ambulancezorg 
Zuid-Holland U.A.  
  

In te stemmen met het 
Raadsvoorstel en –besluit met 
bijbehorende zienswijzebrief inzake 
oprichting Coöperatieve  
ambulancezorg Zuid-Holland Zuid 

U.A. ter besluitvorming aan de raad 

voor te leggen.  

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in het 
raadsvoorstel en 
zienswijzebrief, in 
afstemming met de 
portefeuillehouder.  
(gemandateerd)  
  

8 Beleidsregel Sociaalemotionele 
indicaties Peuteropvang 
gemeente Sliedrecht.  
  
  

1. In te stemmen met de 
beleidsregel Sociaal-
emotionele indicaties 
Peuteropvang gemeente 

Sliedrecht per de datum dat de 
gemeenteraad instemt met de 
terug te plaatsen middelen;  

2. De kosten voor de beschikbare 

plaatsen te dekken uit de in 
mei 2016 beschikbaar gestelde 
middelen via de decentralisatie 
uitkering Voorschoolse 
voorzieningen peuters. Voor de 
beschikbaarheid van deze 

middelen wordt verwezen naar 
de opmerking bij Financiën.  

  

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in het 
raadsvoorstel en  
Beleidsregels, in afstemming 

met de portefeuillehouder.  
(gemandateerd)  
  

9 Beantwoording artikel 39 
vragen SGP-CU over de 
Subsidiebeleidsregels Sociaal 
2018.  
  

In te stemmen met de 
beantwoording van de artikel 39 
vragen van SGP-CU over de  
Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018.  
  

Besloten wordt de 
beantwoording op de eerste 
vraag helder te verwoorden.  
Er volgt een uitstelbericht. 
Portefeuillehouder heeft 

mandaat aanpassingen te 
verwerken. 

10 Meerjarenperspectief  
Jeugdhulp, 5e wijziging GR  

DG&J en zienswijze 

begrotingswijzigingen.  
 

1. In te stemmen met het 
meerjarenperspectief 

Jeugdhulp;  

2. Het meerjarenperspectief 
Jeugdhulp ter besluitvorming 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in het 

raadsvoorstel, in afstemming 

met de portefeuillehouder.  
(gemandateerd)  
 



   

aan te bieden aan de 

gemeenteraad;  
3. In te stemmen met de door het  

Algemeen Bestuur van de 
Dienst Gezondheid en Jeugd 
voorgestelde 5e wijziging van 
de Gemeenschappelijke 
Regeling Dienst Gezondheid en 

Jeugd;  
4. De voorgestelde 5e wijziging 

van de Gemeenschappelijke 
Regeling Dienst Gezondheid en 

Jeugd ter besluitvorming aan te 
bieden aan de gemeenteraad;  

5. In te stemmen met de 

zienswijze op de voorgestelde 
begrotingswijziging bij het 
meerjarenperspectief en de 
voorgestelde 
begrotingswijziging bij de 
Gemeenschappelijke Regeling  
Dienst Gezondheid en Jeugd;  

2. De zienswijze op de 
voorgestelde 

begrotingswijzigingen ter 
vaststelling aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

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

 


