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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 20 augustus 2019 - 29 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Spek, wethouder Van der Plas en secretaris Van 

Breugel. Verslaglegging: Gabrielle Kwist  

Afwezig: wethouder Vat, wethouder Visser-Schlieker en directiesecretaris Jagesar  

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

5 Uitvoering Marketingcampagne 

2019-2022 - Adviesnota 
 

1.   In te stemmen met de focus van de  

    marketingcampagne op eigen inwoners  

    van Sliedrecht als primaire doelgroep, 

    met als primaire doelstelling het  

    activeren van eigen inwoners als   

    ambassadeurs van Sliedrecht. 

2.   In te stemmen met de voorgestelde    

       participatie om met inwoners en  

      ondernemers verder in gesprek te  

      gaan over de in te zetten instrumenten 

 

Met inachtname van 
1 tekstuele wijziging 

conform (mandaat 

portefeuillehouder) 

6 Deelname GRD in 

werkgeversvereniging voor 

gemeentelijke regelingen - 

Raadsvoorstel 

 

1.   In te stemmen geen wensen en  

      bedenkingen te hebben op het  
      voorgenomen besluit van de  

      gemeenschappelijke regeling  
      Drechtsteden om lid te worden van de  

      werkgeversvereniging voor  

      gemeentelijke gemeenschappelijke  
      regelingen (niet-gemeenten). 

2.   De gemeenschappelijke regeling   

      conform bijgaande brief te informeren. 

Met inachtname van 

1 tekstuele wijziging 
conform (mandaat 

portefeuillehouder) 

7 artikel 39 vragen PRO 
Sliedrecht Taskforce Sociaal 

Domein 

In te stemmen met de beantwoording van 

de artikel 39 vragen van PRO Sliedrecht 

over Taskforce Sociaal Domein 

Met inachtname van 
1 tekstuele wijziging 

conform (mandaat 

portefeuillehouder) 

9 Vaststelling actieplan geluid 

gemeente Sliedrecht 2018-
2023 

1.   Het actieplan geluid gemeente  

      Sliedrecht 2018-2023 vast te stellen 
2.   Het besluit tot vaststelling te  

      publiceren in De Merwestreek en op  

      de website en gedurende 6 weken ter  
      inzage te leggen. 

3.   Het ministerie van Infrastructuur en       
     Waterstaat op de voorgeschreven wijze  

     te informeren over de hoofdlijnen van  

     het Actieplan. 
 

Conform 

10 Aanvraag 
omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een kunstwerk 

aan de Ouverture ter hoogte 

1.    In te stemmen met het plan voor het  
      oprichten van een kunstwerk  

     "Baggerbeeld" aan de Ouverture ter  

      hoogte van afslag A15-west te  
      Sliedrecht. 

Conform met dien 
verstande dat er 

een CIB wordt 

toegevoegd. 



 

 
 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

 

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

 

 

 

van afslag A15-west te 
Sliedrecht 

2.    Het ontwerpbesluit ter inzage leggen. 
3.    De raad in kennis te stellen van dit    

       bouwplan met bijgevoegde  
       raadsaanbiedingsbrief en de  

       bouwtekeningen. 

(mandaat 
portefeuillehouder) 


