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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 9 januari 2018-01 

 

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

Rekom, wethouder Dijkstra, secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabrielle Kwist 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

1 Openbare besluitenlijst B&W-
vergadering 19 december 2017 

De openbare besluitenlijst B&W-
vergadering 19 december 2017 

vast te stellen 

Conform 

2 Beantwoording artikel 39 
vragen Pro Sliedrecht over re-

integratiebeleid ex-
gedetineerden.  

 

U wordt gevraagd om:  
In te stemmen met de 

beantwoording van de artikel 39 
vragen van Pro Sliedrecht over het 

re-integratiebeleid ex-

gedetineerden  

Conform 

3 Beantwoording artikel 39 

vragen SGP-CU over de 
ongeregeldheden op zaterdag 

28 oktober 2017 (Oktoberfest)  

 

U wordt gevraagd om:  

In te stemmen met de 
beantwoording van de artikel 39 

vragen van SGP-CU over de 

ongeregeldheden op zaterdag 28 
oktober 2017 (Oktoberfest) 

Conform 

4 Reactie college op 

managementletter 2017 en 
brief Provincie Zuid-Holland 

toezichtregime 2018.  
 

1. Kennis te nemen van de 

managementletter 2017 en de 
brief Provincie Zuid-Holland 

toezichtregime 2018  
2. In te stemmen met de reactie 

op de managementletter 2017 

en brief Provincie Zuid-Holland 
toezichtregime 2018  

3. De reactie aan te bieden aan 
auditcommissie van 29 januari 

2018. 

Conform, met een tekstuele 

aanpassing in de reactie, in 
afstemming met de 

portefeuillehouder. 
(gemandateerd) 

 

5 

 

Beantwoording artikel 39 

vragen SGP-CU over SLTC  
 

U wordt gevraagd om:  

In te stemmen met de 
beantwoording van de artikel 39 

vragen van SGP-CU over SLTC.  

Conform 

6 Kansrijk Sliedrecht.  
 

1. In te stemmen met het 
voorstel om de pilot Kansrijk 

Sliedrecht per 1 februari 2018 
te starten waardoor inwoners 

met een afstand tot de 

arbeidsmarkt kosteloos een 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

entree-opleiding op MBO 1 

niveau kunnen volgen in 
Sliedrecht;  

2. De gemeentelijke bijdrage voor 

het project van € 11.118,- voor 
één studiejaar, te dekken uit 

het budget voor participatie 
van € 60.000,- voor 2018. 

7 Samenwerkingsafspraken 

preventie huisuitzettingen 

Drechtsteden 2018-2021  
 

Het college besluit:  

1. De bij dit advies gevoegde 

Samenwerkingsafspraken 
preventie huisuitzettingen 

Drechtsteden 2018-2021 aan 
te gaan;  

2. De burgemeester te verzoeken 
wethouder G.J. Visser-

Schlieker te machtigen deze 
samenwerkingsafspraken 

namens de gemeente 
Sliedrecht en Sociaal Team 

Sliedrecht te ondertekenen;  

De gemeenteraad hierover via 

de bij dit advies gevoegde CIB 
te informeren. 

Conform 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 


