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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 29 oktober 2019 - 38 

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  
15 oktober  2019 

De openbare besluitenlijst van 15 oktober 
2019 vast te stellen. 

 

Conform 

6 Ontwerpakte 

statutenwijziging en 

benoeming leden raad 

van toezicht - 

Raadsvoorstel 

 

Voorstel  
1.  instemmen met de voorgestelde     

     statutenwijziging d.d. 30 september  

     2019 
2.  benoemen van de drie voorgedragen  

     kandidaten als leden van de raad van     
     toezicht van de Stichting Openbaar  

     Primair Onderwijs Papendrecht en  
     Sliedrecht met ingang van 1 januari  

     2020 

 

Conform 

7 Zienswijze 

begrotingswijziging eerste 

bestuursrapportage 

Serviceorganisatie Jeugd 

Zuid-Holland Zuid - 

Raadsvoorstel 

Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1.  De zienswijze op de   

     voorgestelde  

     begrotingswijziging van de  

     Serviceorganisatie Jeugd  

     Zuid-Holland Zuid voor 2019  

     vast te stellen 

 

Het college besluit om: 

2.  In te stemmen met de zienswijze  

     op de voorgestelde  

     begrotingswijziging van de  

     Serviceorganisatie Jeugd Zuid- 

     Holland Zuid voor 2019. 

 

Conform mandaat 

aan de 

portefeuillehouder 

9 Gereserveerde parkeerplaatsen 
voor huisartsen en 
verloskundigen 

Voorstel 

1. In te stemmen met het reserveren 

van maximaal 1 parkeerplaats bij de 

woning van spoedeisende 

hulpverleners (huisartsen en 

verloskundigen), indien de 

aanvrager: 

 

 

• in Sliedrecht woonachtig is; 

• geen parkeergelegenheid op 

Conform 



 

eigen terrein heeft; 

• ingeschreven is in het BIG-

register; 

• zelf of de werkgever is 

ingeschreven bij de kamer van 

koophandel; 

• kentekenhouder is van 

het voertuig of bij een 

leaseauto een 

verklaring van de 

leasemaatschappij 

bezit. 

 

2. Een gereserveerde parkeerplaats 

voor huisartsen/verloskundigen op te 

heffen, indien: 

 

• de aanvrager niet meer aan de 

voorwaarden voor een 

gereserveerde parkeerplaats 

voldoet; 

• de parkeerplaats niet of 

gemiddeld minder dan twee 

dagen in de week gebruikt 

wordt; 

• de parkeerplaats vaker dan 

vier dagen per week door 

derden wordt gebruikt. 

 

Voor het plaatsen of aanpassen van een 
gereserveerde parkeerplaats voor een 

arts/verloskundige hetzelfde tarief te 

hanteren als bij een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

10 Plan van Aanpak 

Omgevingsvisie 

Voorstel 

 

1. In te stemmen met de  

     uitgangspunten in het  

     Plan van Aanpak   

     Omgevingsvisie Sliedrecht. 

2. In te stemmen met de  

     voorgestelde fasering en planning  

     in het Plan van Aanpak  

     Omgevingsvisie Sliedrecht. De  

     raad te informeren over het  

     voorgenomen besluit middels een  

     CIB. 

Conform 

11 Indienen 

subsidieaanvraag 

sportformateur voor het 

opstellen van een Lokaal 

Sportakkoord 

Voorstel 

 

1. College: 

 

Een subsidieaanvraag in te dienen bij 

de Vereniging Sport en Gemeenten 

(VSG) voor het aanstellen van een 

Conform, mandaat 
aan de 

portefeuillehouder. 



 

 

 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

 

 

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

 

sportformateur om invulling te geven 

aan een Lokaal Sportakkoord; 

 

2. Burgemeester: 

 

Ter uitvoering van het besluit onder 

beslispunt 1 wethouder G.J. Visser- 

Schlieker te machtigen de 
intentieverklaring namens de gemeente 

Sliedrecht te ondertekenen. 

 

 Beantwoording art. 39 

vragen groenbeleidsplan 

en betrokkenheid 

inwoners 

1. Instemmen met de reactie op de 

artikel 39 vragen zoals verwoord in 

bijlage 2 
 

Conform, mandaat 

aan de 

portefeuillehouder. 


