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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 6 februari 2018-05 

 

Aanwezig: wethouder Tanis (loco-burgemeester), wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van Rekom, 

wethouder Dijkstra en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabrielle Kwist 

 

Afwezig : burgemeester Van Hemmen 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 30 januari 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 30 januari 2018 vast 
te stellen 

Conform 

4d Nota VTH beleid gemeentelijke 

taken Zuid-Holland Zuid 2018-
2022.  

 

1. De Nota VTH beleid 

gemeentelijke taken Zuid-
Holland Zuid 2018-2022, vast 

te stellen.  

2. De nota van toepassing te 

verklaren op de Wabo-
milieutaken 

vergunningverlening, toezicht 
en handhaving die de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid voor de gemeente 
uitvoert.  

3. De paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5 

uit de Nota VTH-beleid niet 

van toepassing te verklaren 
voor zover het betreft de 

Wabo-brede taken bouwen en 
brandveiligheid.  

4. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit 

de nu geldende 
Nalevingsstrategie, de Nota 

Regionaal Uitvoeringsniveau 

(RUN) WABO-milieutaken voor 
de regio Zuid-Holland Zuid 

2013- 2017 alsmede de 
wijziging daarop inzake 

vergunningplichtige 
inrichtingen in te trekken.  

5. Dit besluit na bekendmaking in 
werking te laten treden op 1 

maart 2018. Indien de 
bekendmaking plaatsvindt na 1 

maart 2018 de nota in werking 

Conform met de toevoeging 

dat over een half jaar de 
evaluatie van de 

samenwerking gereed moet 
zijn. 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

te laten treden met ingang van 

de dag na de dag van 
bekendmaking, met 

terugwerking tot en met 1 

maart 2018. 

4e Evaluatie 

uitvoeringsprogramma 
'Doorontwikkeling Sociaal team 

Sliedrecht 2017' en (nieuw) 
uitvoeringsprogramma 

'Doorontwikkeling Sociaal team 
Sliedrecht 2018: Meer dan 

nieuwe huisvesting alleen'.  

 

U wordt voorgesteld om:  

1. De evaluatie van het 
uitvoeringsprogramma 

'Doorontwikkeling Sociaal team 
Sliedrecht 2017' vast te stellen  

2. Het uitvoeringsprogramma 
'Doorontwikkeling Sociaal team 

Sliedrecht 2018: Meer dan 

nieuwe huisvesting alleen' vast 
te stellen  

3. De evaluatie van het 
uitvoeringsprogramma 

'Doorontwikkeling Sociaal team 

Sliedrecht 2017' en het 
uitvoeringsprogramma 

'Doorontwikkeling Sociaal team 
Sliedrecht 2018: Meer dan 

nieuwe huisvesting alleen' ter 
kennisname naar de raad te 

sturen 

Conform 

4f Verlenging 
samenwerkingsovereenkomst 

beschermd wonen en opvang 

2017/2018  
 

College:  
1. Het addendum bij de 

samenwerkingsovereenkomst 

Beschermd Wonen en Opvang 
2017/2018 vast te stellen;  

Burgemeester:  
Ter uitvoering van het besluit 

onder 1. mevrouw G.J. Visser-

Schlieker, wethouder Zorg en 
Welzijn, te machtigen het 

addendum namens de 
gemeente Sliedrecht te 

ondertekenen. 

Conform 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

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

 


