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No Onderwerp Voorstel Besluit 
3 De openbare besluitenlijst  

3 december 2019 
De openbare besluitenlijst  
3 december 2019 vast te stellen. 

Conform 

6 Verkoop aandelenbelang Eneco 1. Bekrachtigen dat op 18 december 
2019 informatie over de verkoop van 
Eneco onder geheimhouding ter 
inzage bij de griffie van de 
gemeenteraad is gelegd. 

2. In te stemmen met de verkoop van 
alle aandelen van de gemeente 
Sliedrecht in Eneco Groep N.V. aan 
Diamond Chubu Europe B.V., de 
kopende entiteit van Mitsubishi 
Corporation en Chubu Electric Power 
Co. Inc. 

3. De opbrengst van de verkoop van de 
aandelen van Eneco onder te brengen 
in een daarvoor te vormen 
bestemmingsreserve. 

4. De bijgevoegde begrotingswijziging 
vast te stellen. 

5. Onder de voorwaarde van instemming 
door de gemeenteraad in te stemmen 
met verkoop van alle aandelen van de 
gemeente Sliedrecht in Eneco Groep 
N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V., 
de kopende entiteit van Mitsubishi 
Corporation en Chubu Electric Power 
Co., Inc.., en daarmee; 

     1. In te stemmen met de  
        ondertekening door deze gemeente  
        van de koopovereenkomst tussen  
        Diamond Chubu Europe B.V.,  
        Mitsubishi Corporation en Chubu  
        Electric Power Co., Inc., de  
        verkopers en Eneco Groep N.V. 
     2. In te stemmen met de te  
      agenderen voorstellen in een    
      algemene vergadering van Eneco   
      Groep N.V. voor de datum van  
      aandelenoverdracht aan het  

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
      consortium, die voortvloeien uit de  
      afspraken in de koopovereenkomst  
      en die zien op: 

- (i) beëindiging van het 
aandeelhoudersconvenant tussen de 
AHC en Eneco Groep N.V. op de 
datum van aandelenoverdracht, 
 - (ii) het verlenen van decharge van 
de aftredende leden van de raad van 
commissarissen van Eneco Groep N.V. 
op de datum van aandelenoverdracht, 
- (iii) de (eventuele her-)benoeming 
van leden van de raad van 
commissarissen van Eneco Groep N.V. 
op de datum van aandelenoverdracht, 
- (iv) het goedkeuren van een 
dividenduitkering over 2019, 
 - (v) eventuele aanvullende 
voorstellen die voortvloeien uit de 
afspraken in de koopovereenkomst en 
voor een tijdige aandelenoverdracht 
noodzakelijk zijn, 
- In te stemmen met de toetreding 
van deze gemeente tot de aanvullende 
aandeelhoudersovereenkomst tussen 
de aandeelhouders van Eneco Groep 
N.V. die definitief besluiten hun 
aandelen te verkopen. 

     3.   In te stemmen met het verlenen   
           van een volmacht aan i) de  
           wethouder van de gemeente  
           Rotterdam met deelnemingen in  
           zijn of haar portefeuille of een of  
           meerdere door hem of haar  
           aangewezen ambtenaren en (ii)     
           De Brauw Blackstone  
     Westbroek N.V. voor de    
     uitvoeringshandelingen die  
     voortvloeien uit de  
     transactiedocumentatie, waaronder  
     de uiteindelijke aandelenoverdracht  
     en de handelingen onder I(b)  
     hiervoor. 
6. In te stemmen met de verzending van 

het toelichtingsdocument en de brief 
aan de Aandeelhouderscommissie 
Eneco als bijlage bij het raadsvoorstel 

7. Geheimhouding op te leggen met 
betrekking tot het offer protocol, de 
koopovereenkomst, de Aanvullende 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
Aandeelhoudersovereenkomst en de 
leeswijzer als bijlagen bij het 
raadsvoorstel op grond van het 
bepaalde in artikel 55, eerste lid 
Gemeentewet in samenhang met 
artikel 10, eerste lid, sub c en tweede 
lid sub b Wet openbaarheid van 
bestuur en de gemeenteraad te 
verzoeken deze geheimhouding in zijn 
eerstvolgende vergadering te 
bekrachtigen (overeenkomstig artikel 
25, derde 3 Gemeentewet). 

 
7 Zienswijze solidariteit 

Jeugdhulp 
1. In te stemmen met de zienswijze op 

het beëindigen van de solidariteit.  
2. De financiële gevolgen, na definitieve 

besluitvorming door het Algemeen 
Bestuur van de Dienst Gezondheid en 
Jeugd, betrekken bij de 1e Turap 
2020. 

Conform 

8 Woningbouwontwikkeling 
Wilhelminastraat 75 

1. De gemeentelijke coördinatieregeling 
toe te passen voor de 
woningbouwontwikkeling aan de 
Wilhelminastraat 75. 

2. In te stemmen met de anterieure 
overeenkomst "Wilhelminastraat 75" 
en de gelijknamige 
planschadeverhaalsovereenkomst. 

3. De budgetneutrale financiële effecten 
uit de anterieure overeenkomst te 
verwerken in de eerste 
tussenrapportage 2020. 

4. De burgemeester besluit: 
De portefeuillehouder ruimtelijke 
ordening te machtigen om de 
anterieure overeenkomst en de 
planschadeverhaalsovereenkomst te 
ondertekenen. 

 

Conform 

9 Regionaal inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 
Drechtsteden 2020 

1. Het Regionaal Inkoop- en 
Aanbestedingsbeleid Drechtsteden 
2020 en de daarbij behorende 
Algemene Inkoopvoorwaarden vast te 
stellen, onder intrekking van uw 
besluit van 10 december 2013; 

2. De ingangsdatum van het nieuwe 
beleid te bepalen op 1 januari 2020. 

3. In te stemmen met het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid Drechtsteden 
2020 inclusief de daarbij behorende 
Algemene Inkoopvoorwaarden 

4. De gemeenteraad voor te stellen het 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
Drechtsteden 2020 met de Algemene 
Inkoopvoorwaarden overeenkomstig 
de beslispunten 1 en 2 van dit 
raadsvoorstel vast te laten te stellen. 

 
10 Voortzetten en aanvulling 

huurovereenkomst 
Burgemeester Winklerplein 41 

1. De opzegging van de verhuur van 
kiosk Burgemeester Winklerplein 41 
aan 't Zalmhuisje in te trekken 

2. De reeds bestaande 
huurovereenkomst voor Burgemeester 
Winklerplein samen met huurders aan 
te vullen 

3. Vast te leggen dat de verhuur van de 
winkel enkel aan de feitelijke uitbater 
als enige huurder (juridisch: 
indeplaatsstelling) plaatsvindt 

4. De positieve financiële gevolgen die 
voortvloeien uit dit voorstel te 
verwerken in de eerste 
tussenrapportage 2020 

Conform 

11 Tweede wijziging 
mandaatregeling 

1. Het Algemeen mandaatbesluit 
gemeente Sliedrecht, tweede wijziging 
vast te stellen. 

Conform 

12 Delegatievoorstel DSB 
Uitvoering Wet Inburgering 
2021 

1. In te stemmen met het voorstel om 
de uitvoering van de nieuwe wet 
inburgering lokaal te beleggen. 

2. In te stemmen met het voorstel om 
op de onderdelen die raken aan de 
Participatiewet en de inkoop van 
de inburgeringsroutes regionaal 
samen te werken. 

3. In te stemmen met de CIB 
Delegatievoorstel DSB Uitvoering 
Wet Inburgering 2021 om de raad 
te informeren over het genomen 
collegebesluit. 

4. In te stemmen met de bijgevoegde 
brief om het DSB te informeren 
over het door het college genomen 
besluit. 

 

Conform 

13 Vaststelling 
uitvoeringsdocumenten 
regionaal instrumentarium 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
overeenkomst tussen de Stichting 
DEAL! en de gemeente Sliedrecht voor 
de periode 2020 tot en met 2023 

2. De burgemeester besluit om: 
Wethouder P. Vat te machtigen tot 
ondertekening van de overeenkomst 
met de Stichting DEAL! namens de 
gemeente Sliedrecht. 

3. De gemeente Dordrecht te machtigen 
tot het vaststellen van het 

Conform  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
instellingsbesluit "Economic 
Development Board Drechtsteden en 
benoeming voorzitter" namens de 
Drechtstedengemeenten op basis van 
de "Regeling onderlinge samenwerking 
Drechtstedengemeenten". 

4. De gemeente Dordrecht te machtigen 
tot het vaststellen van de 
"Dienstverleningsovereenkomst tot het 
beheren van het budget ter 
stimulering van innovatieve initiatieven 
in de Drechtsteden" met de Stichting 
DEAL!, namens de 
Drechtstedengemeenten op basis van 
de "Regeling onderlinge samenwerking 
Drechtstedengemeenten". 

5. In te stemmen met de 
"Subsidieregeling MKB-
katalysatorfonds Drechtsteden" en het 
"Instellingsbesluit Adviescommissie 
MKB-katalysatorfonds Drechtsteden". 

6. De gemeente Dordrecht te machtigen 
tot het vaststellen van de 
"Subsidieregeling MKB-
katalysatorfonds Drechtsteden" en het 
"Instellingsbesluit Adviescommissie 
MKB-katalysatorfonds Drechtsteden" 
namens de Drechtstedengemeenten 
op basis van de "Regeling onderlinge 
samenwerking 
Drechtstedengemeenten". 

14 Vastellen wijzigingen 45 t/m 50 
van de CAR-UWO 

1. Overeenkomstig het DSB voorstel 
(bijlage 1) met het ontwerpbesluit 
BenW (bijlage 1b) de 45ste CAR-UWO 
wijziging, conform de LOGA circulaire 
van 29 mei 2018 met het kenmerk 
TAZ-U201800181 CvA, LOGA 18-03 
(bijlage 1a) vast te stellen 

2. Overeenkomstig het DSB voorstel 
(bijlage 2) met het ontwerpbesluit 
BenW (bijlage 2g) de volgende CAR-
UWO wijzigingen vast te stellen: 
a. De 46ste wijziging, conform de 

LOGA circulaire van 22 november 
2018 met het kenmerk TAZ-
U201801056 CvA, LOGA 18-06 
(bijlage 2a); 

b. De 47ste wijziging, conform in de 
LOGA circulaire van 22 november 
2018 met het kenmerk TAZ-
U201801057 CvA, LOGA 18-07 
(bijlage 2b); 

c. De 48ste wijziging, conform de 
LOGA circulaire van 30 april 2019 

Conform 
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met het kenmerk TAZ-
U201900348 CvA, LOGA 19-02 
(bijlage 2c); 

d. De 49ste wijziging, conform de 
LOGA circulaire van 2 mei 2019 
met het kenmerk: TAZ-
U201900344 CvA, LOGA 19-03 
(bijlage 2d); 

e. De 50ste wijziging conform de 
LOGA circulaires van 16 
september 2019 met het kenmerk 
TAZ-U201900565 CvA, LOGA 19-
068 (bijlage 2e) en TAZ-
U201900725 CvA, LOGA 19‑069 
(bijlage 2f). 

3. De werkgeverscommissie van de 
gemeenteraad te verzoeken deze 
wijzigingen vast te stellen voor het 
griffiepersoneel door middel van het 
bijgevoegde raadsvoorstel voor de 
werkgeverscommissie en 
ontwerpbesluiten. 

 
15 Vaststellen 

arbeidsvoorwaardenregelingen 
Wnra 

1. De regionale regelingen (bijlage 2 t/m 
7) vast te stellen 

2. De lokale regelingen (bijlage A t/m D) 
vast te stellen 

3. Het Algemeen mandaatbesluit aan te 
passen op de gevolgen van de Wnra 

 

Conform 

  
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

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

 

 

 

 

 


