Zaaknummer : 2232903

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 8 januari 2019-01

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder
Spek, wethouder Van der Plas en secretaris Van Breugel. Verslaglegging Gabrielle Kwist
Afwezig : No
2a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst van
B&W d.d. 18 december 2018

4a

Beantwoording artikel 39
vragen fractie CDA inzake
reclamemast
Leeghwaterstraat (28
december al verstuurd)

4c

Waterveiligheid,
eindrapportage nadere
analyse varianten Rivierdijkwest

4d

13e wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Drecthsteden

Voorstel
De Openbare besluitenlijst van B&W
d.d. 18 december 2018 vast te
stellen
De beantwoording artikel 39 vragen
fractie CDA inzake reclamemast
Leeghwaterstraat vast te stellen.

Besluit
Conform

1. Kennis te nemen van de
"eindrapportage nadere analyse
dijkversterkingsvarianten
rivierdijk-west te Sliedrecht";
2. Deze eindrapportage vrij te
geven voor de presentatie en
terugkoppeling aan betrokken
bewoners op 21 januari;
3. Met bijgaande
collegeinformatiebrief de raad
informeren over het proces en
de informatiebijeenkomst;
4. Deze rapportage ter kennisname
aan te bieden aan de
Gebiedsraad A5H.
1. Het college stelt het
wijzigingsbesluit van de 13e
wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden vast;
2. De burgemeester stelt het
wijzigingsbesluit van de 13e
wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden vast;
3. De raad voor te stellen om het
wijzigingsbesluit van de 13e
wijziging van de

Conform, met tekstuele
aanpassingen in de CIB in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

Conform

Conform

4e

Overdrachten grond en
nadere afspraken vanwege
de uitvoering van de
anterieure overeenkomst van
7 juni 2017 over de Lanser
locatie

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden vast te stellen.
Instemmen met de nadere
voorwaarde zoals weergegeven
in de brief in bijlage 1.
Instemmen met de levering van
de percelen H8471 (415m²),
H8472 (316m²), I8159 (7m²),
I8161 (3m²) en perceel G2791
(40m²) aan Van Erk
ontwikkeling bv., zoals beoogd
in de anterieure overeenkomst
van 7 juni 2017 (AO).
Instemmen met het in bezit
krijgen van het perceel H2414
(530m²), zoals beoogd in de
AO, terwijl van dit perceel
enkel verouderde
bodeminformatie beschikbaar
is.
Instemmen met de gelijke
verdeling van het risico op
saneringskosten van perceel
H2414 en een gedeelte van
H5884 (onderdeel beslispunt 5)
tussen Van Erk en de gemeente
als voorwaarde van de
gemeente om deze percelen te
aanvaarden.
Instemmen met het (na
oplevering van openbaar
gebied) in bezit krijgen van
restpercelen die Van Erk niet
aan kopers van de woningen
overdraagt, zoals beoogd in de
AO.
Instemmen met het afstand
doen van verouderde
erfdienstbaarheden en vestigen
van nieuwe zodat deze
overeenstemmen met de
toekomstige situatie (bijlage 4).
Instemmen met uitvoering van
de diverse overdrachten bij de
notaris.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Conform met dien verstande
dat mocht er nog
opmerkelijke zaken uit het
overleg eind januari 2019
met Van Erk zijn dit besluit
mogelijk wordt herzien.

