
 

Zaaknummer: 2267616 

 

OPENBAAR 

 

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 19 februari 2019 - 07 

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Visser-Schlieker ,wethouder Spek, wethouder Van 

der Plas en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

Afwezig: - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare Besluitenlijst  

12 februari 2019 

Besluitenlijst wordt, na een tekstuele 
wijziging, vastgesteld. 

 

Conform 
 

4a Adviesnota – Zelfevaluatie BRP Conform voorstel Dienstverlening 

Drechtsteden wordt voorgesteld;  

 
1. Het Uittreksel Zelfevaluatie BRP 2018 

en de Managementrapportage 
Zelfevaluatie BRP 2018 vast te stellen; 

2.  In te stemmen met de door 

Dienstverlening Drechtsteden 
voorgestelde opvolging van de in de 

Managementrapportage Zelfevaluatie 
BRP 2018 genoemde acties en 

aanbevelingen, zoals opgenomen in de 
actie- en aanbevelingenlijst. 

 

Conform 

 

4b Adviesnota – Regeling 
toekennen Pieter 

Langeveldpenning, 

gemeentepenning, het 
Sliedrechts Compliment en het 

Jeugdlintje 

Het College wordt voorgesteld om: 

De 'Regeling voor het toekennen van de 

Dr. Pieter Langeveldpenning, 

Gemeentepenning, het Sliedrechts 
Compliment en het Jeugdlintje' vast te 

stellen.  
 

Conform 
 

Er volgt nog een CIB, 

welke donderdag 21 
februari 2019 naar de 

raad gaat (mandaat 
burgemeester) 

 
4c 

 

Adviesnota – AVG Manager 1. De raad te verzoeken door middel van 
het bijgaande raadsvoorstel en 

conceptraadsbesluit: 

a. Het Privacy beleid vast te stellen; 
b. De financiële gevolgen van 

structureel € 77.000 voor het 
invullen van de taak Privacy 

coördinator / informatiemanager in 

de begroting 2019 te verwerken 
met de begrotingswijziging bij de 

eerste tussenrapportage 2019 / 
Kadernota 2020. 

2. Na een positief raadsbesluit de 
formatie uit te breiden met 1 fte voor 

de functie van een Privacy 

coördinator/informatiemanager. 

Conform met dien 

verstande dat  beslispunt 
1a wordt : 

Kennis te nemen van het 
Privacy beleid 

Drechtsteden (mandaat 
portefeuillehouder) 

 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

4d Adviesnota – Financiële 

Verordening gemeente 
Sliedrecht 

1. In te stemmen met de Financiële 

verordening gemeente Sliedrecht 
2019. 

2. De raad door middel van bijgevoegd 
raadsvoorstel voor te stellen de 

Financiële verordening gemeente 

Sliedrecht 2019 vast te stellen.  

Conform 

 

4f Adviesnota – Aanvraag 

investeringskrediet 
hondenpoepzuiger 

1. De gemeenteraad voor te stellen om 

een investeringskrediet van € 40.000 
beschikbaar te stellen voor de 

aanschaf van een hondenpoepzuiger; 
2. De gemeenteraad voor te stellen om 

de bijgevoegde begrotingswijziging 

vast te stellen. 

Conform 

 

4g Adviesnota – definitief ontwerp 

project 'Middenveer' te 

Sliedrecht 

Het definitieve ontwerp (DO) project 

'Middenveer' conform tekening in bijlage 2 

vast te stellen. 
 

Conform met dien 

verstande dat er een 

beslispunt wordt 
toegevoegd; 

2. Gebruik te maken van 
de uitgangspunten om tot 

onderhoudsprojecten te 

komen 
4h Adviesnota – 

Toekomstperspectief Kerkbuurt 

1.  De Raad het toekomstperspectief 

Kerkbuurt voor te leggen ter 
vaststelling. 

2.  Het intern projectplan vast te stellen. 

 

Conform met dien 

verstande dat er een 
beslispunt wordt 

toegevoegd in de 

adviesnota: 
3. Inzet van het reeds 

beschikbare CUP-geld 
gebruiken voor 

versteking van de 

bekendheid, 
uitstraling en 

aantrekkelijkheid. 

  
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

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

 


