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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 15 oktober 2019 - 37 

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

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

Afwezig: - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst  
8 oktober  2019 

De openbare besluitenlijst van 8 oktober 
2019 vast te stellen. 

 

Conform 

5 Begroting 2020 1. De Begroting 2020 ter vaststelling  

    aan de raad aan te bieden met  

    daarin de volgende concrete  

    beslispunten: 

a. De kredieten van jaarschijf 2020 uit  

    het meerjaren-  

    investeringsprogramma 2020-2023  

     beschikbaar te stellen conform  

    hoofdstuk 5.5 van deze begroting; 

b. Het subsidieplafond vast te stellen op €  
    4.034.000. 

 

2. De 1e begrotingswijziging 2020  

    ter vaststelling aan de raad aan  

    te bieden met daarin de  

    volgende concrete beslispunten: 

a. In te stemmen met de  

    verwerking van het  

    toegroeien naar 100%  

    kostendekkendheid in vier  

  jaar vanaf 2020 tot en met  

    2023; 

b. In te stemmen met de verwerking  

    van een structureel positief effect  

    van de vastgestelde taakstelling  

    van structureel € 5 mln. voor  

    Gemeenschappelijke Regeling  

     Drechtsteden (GRD) vanaf 2020; 

c.  In te stemmen met de verwerking  

    van een structureel positief effect  

    van de vastgestelde taakstelling  

    van structureel € 5 mln. van de  

    Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)  

    vanaf 2020; 

d. In te stemmen met de verwerking van  
    een structureel positief effect ad. € 

  223.000 en incidenteel positief    

Conform, mandaat 
aan de 

portefeuillehouder 

voor de wijzigingen. 



 

  effect van € 63.000 als gevolg van     

  het laten vervallen /uitstellen van  

  investeringen/afschrijvingsreserves; 

e. In te stemmen met de verwerking van  
    de structureel extra gelden jeugdzorg     

    vanaf 2022. 
 

7 Lokale nota publieke 
gezondheid 2020-2023 - 

Raadsvoorstel 
 

1. de lokale nota publieke gezondheid 

2020-2023 vast te stellen. 
2. de lokale nota publieke gezondheid 

2020-2023 ter besluitvorming aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 

 

Conform 

8 6e wijziging 

Gemeenschappelijke 

Regeling Dienst 

Gezondheid en Jeugd - 

Raadsvoorstel 

 

1. De voorgestelde 6e wijziging van  

    de Gemeenschappelijke Regeling  

    Dienst Gezondheid en Jeugd vast  

    te stellen. 

2. In de stemmen met de  

    voorgestelde 6e wijziging van de  

    Gemeenschappelijke Regeling       

    Dienst Gezondheid en Jeugd. 

3. De voorgestelde 6e wijziging van  

    de gemeenschappelijke Regeling  

    Dienst Gezondheid en Jeugd ter  

    besluitvorming aan te bieden aan  

    de gemeenteraad.  

 

Conform 

10 Nieuwe 

achtervangovereenkomst 

gelimiteerd op naam en 

tijd 

1. Nieuwe achtervangovereenkomst met  

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
gelimiteerd op naam en tijd aan te 

gaan 
2. Aanvullend met Tablis Wonen overeen 

te komen dat ook de nieuwe 

achtervangovereenkomst uitsluitend 
wordt aangewend voor door haar in 

Sliedrecht te realiseren sociale 
woningbouwprojecten dan wel de 

herfinanciering hiervan 

 

Conform 

11 Aankoop woning 

Baanhoek 293 te 

Sliedrecht op grond van 

de uitkoopregeling van 

het rijk 

1.  Voor de aankoop en  

     eigendomsoverdracht van de  

     woning Baanhoek 293 te Sliedrecht  

     de bijgevoegde overeenkomst aan  

     te gaan 

2.  De notariële akte van levering  

     eerst te laten passeren , nadat  

     voor de aankoop van de woning  

     de vergoeding als bedoeld in  

     artikel 2, lid 1 van de 'Regeling  

     specifieke uitkering aankoop  

     woningen onder een  

     hoogspanningsverbinding' is  

Conform 



 

 

 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

 

N.H. Kuiper mca mcm         drs. A.P.J. van Hemmen  

 

       ontvangen. 

 

12 Het gegrond verklaren 

van diverse beroepen op 

verjaring inzake in 

gebruik genomen 

gemeentegrond 

(september 2019) - 

1. Bij de 6 onderstaande adressen het 

verjaringsberoep van de bewoners 

inzake illegaal door hen gebruikte 

gemeentegrond geheel of gedeeltelijk 

te honoreren: 

 

Rubensstraat 9 

IJsbaan 26 

Rivierdijk 228 

Parallelweg 8 

Parallelweg 16 

Parallelweg 18 

2.  Een verklaring te verstrekken  

     waarmee de betreffende bewoners  

     de eigendomsverkrijging van deze  

     grond, op basis van verjaring via  

     de notaris kunnen laten inschrijven  

     in het Kadaster. 

3.  Mandaat te verlenen aan de  

     beleidsadviseur grondzaken voor het  
     ondertekenen van de verklaring van  

      verjaring. 

 

 

Conform, met 

inachtneming van 

enkele 
aanpassingen. 

Mandaat 
portefeuillehouder 

13 Plan van aanpak vuurwerk 
2019-2020 

 

1.  het Plan van aanpak vuurwerk 2019- 

     2020 vast te stellen. 

2.  de raad middels bijgevoegde  

     concept-CIB te informeren over het  

     Plan van aanpak. 

3.  de aangemelde aanwezigen bij de  

     vuurwerkavond op 04-09-2019 actief  

     te informeren over de voornemens in  
     het Plan van aanpak vuurwerk. 

 

Conform, met 

inachtneming van 
enkele 

aanpassingen. 

Mandaat 
portefeuillehouder. 


