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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 24 september 2019 - 34 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Vat, wethouder Spek, wethouder Visser-Schlieker, 

wethouder Van der Plas en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Diana Jagesar 

Afwezig: - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst  
17 september 2019 

De openbare besluitenlijst van 17 
september 2019 vast te stellen. 
 

Conform 

3 Stimuleringssubsidies 
winkelgebied Kerkbuurt 

1. De Subsidieregeling  
    stimuleringssubsidies winkelgebied  
    Kerkbuurt Sliedrecht 2020 vast te  
    stellen. 
2. In te stemmen met het aanwenden van  
    het CUP-budget voor versterking van de  
    winkelgebieden voor 2020-2022 tot een  
    maximum van € 300.000 voor de  
    uitvoering van de subsidies. 
3. In te stemmen met de uitvoering van de  
    subsidieregeling door het projectteam  
    Kerkbuurt in afstemming met de  
    portefeuillehouder project Kerkbuurt. 
4. De raad te informeren middels  
    bijgevoegde CIB. 
 

Conform met 
inachtneming van 
enkele 
aanpassingen. 
Mandaat aan de 
portefeuillehouder. 

4 Opwaardering pleinen 
Kerkbuurt 

1. Een investeringskrediet van € 100.000,-   
     voor 2019 voor de opwaardering van  
     het Merwedeplein (€ 80.000,-) en het  
     Horecaplein (€ 20.000,-) beschikbaar te  
     stellen. 
2.  Een investeringskrediet van € 562.401,-  
     voor 2020 voor de opwaardering van  
     het Merwedeplein (€ 330.007,-) en het  
     Horecaplein (€ 232.394,-) beschikbaar  
     te stellen. 
3.  De structurele kapitaallasten met een  
     afschrijvingstermijn van 40 jaar van €  
     14.350,- respectievelijk € 8.834,- te  
     dekken uit de stelpost grote projecten. 
4.  De twee bijgevoegde  
      begrotingswijzigingen vast te stellen. 
 

Conform 

5 Richtinggevende kaders 
ontwikkeling Watertorenterrein 

1. Richtinggevende kaders voor de  
    ontwikkeling van het Watertorenterrein  
    vast te stellen. 
2. De ontwikkeling van het  
    Watertorenterrein vóór 1 oktober 2019  
    bij het ministerie van Binnenlandse  

Conform 



 

 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

 

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

 

Zaken en Koninkrijksrelaties aan te melden 
voor bestemmingsplan verbrede  
reikwijdte en als ontwikkelingsgebied,  
beide in het kader van de Crisis- en  
herstelwet, en de portefeuillehouder te  
mandateren om die aanvraag te    
ondertekenen. 

 Definitief ontwerp project 
Baanhoek- oost Molendijk-west 

Het definitieve ontwerp (DO) project 
"Baanhoek oost - Molendijk west" conform 
tekening in bijlage 1 vast te stellen. 

 

Conform 

 Deelneming van de 
gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid in de 
werkgeversvereniging voor 
gemeentelijke 
gemeenschappelijke 
regelingen 

Geen wensen en bedenkingen bekend te 
maken aan het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake 
deelneming in de werkgeversvereniging 
voor gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen. 

 

Conform 

 Zienswijze herzien regionaal 
risicoprofiel 

1. Kennis te nemen van het herziene  
   regionaal risicoprofiel van de GR  
   Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
 
2. In te stemmen met de zienswijzebrief  
   op het herziene regionaal risicoprofiel  
   van de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland  
   Zuid. 

Conform met 
inachtneming van 
aanpassingen. 
Mandaat 
portefeuillehouder   


