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No
2a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst
14 mei 2019

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 14 mei
2019 vast te stellen.

Besluit
Conform

4a

Kadernota

1. In te stemmen met het
geactualiseerde beeld van de
begroting 2020 conform tabel 2.2 in de
Kadernota;
2. In te stemmen met de verwerking van
de onontkoombare knelpunten uit
tabel 2.3 in het budgettaire beeld van
de Kadernota;
3. In te stemmen met de verwerking van
voorstellen, aangemerkt als dringende
noodzaak, zoals opgenomen in tabel
2.4;
4. In te stemmen met de verwerking van
voorstellen, aangemerkt als wensen,
zoals opgenomen in tabel 2.5;
5. In te stemmen met het (voorlopig)
hanteren van een inflatiepercentage
voor 2020 op basis van het CPI cijfer
voor 2020 van het CPB (zoals
opgenomen in de meicirculaire 2019);
6. In te stemmen met de overige
grondslagen zoals opgenomen in tabel
3.2;
7. In te stemmen met het verwerken van
de met de investeringen 2020-2023
gemoeide kapitaallasten in het
budgettair kader van 2020 t/m 2023
en de verwerking hiervan in de
Programmabegroting 2020-2023;
8. In te stemmen met de inhoud van de
Kadernota 2020;
9. In te stemmen met bijgaand
raadsvoorstel, raadsbesluit en
aanbiedingsbrief en met verzending
hiervan naar de raad.

Conform

4b

Turap

1. De 1e tussenrapportage 2019 vast te
stellen;

Conform
Wethouder VisserSchlieker stemt
tegen beslispunt 5

2. In te stemmen met de inhoud en
verzending raadsvoorstel bij 1e
tussenrapportage 2019;
3. De raad voor te stellen om het
positieve effect (€ 317.757) van de 1e
tussenrapportage 2019 op de jaarschijf
2019 te storten in de algemene
reserve (ar);
4. De raad voor te stellen een
investeringskrediet van € 140.000 voor
de overname van de glijbaan bronbad
De Lockhorst beschikbaar te stellen;
5. De raad voor te stellen een
investeringskrediet van € 72.500 voor
de hondenuitrenplaatsen beschikbaar
te stellen;
6. In te stemmen met begrotingswijziging
nr. 219013 en met doorgeleiding
hiervan naar de raad.
4c

Jaarstukken

1. De raad voor te stellen de Jaarstukken
2018, bestaande uit het jaarverslag en
de jaarrekening 2018 vast te stellen
met een negatief saldo vòòr
resultaatbestemming van € 457.044.
2. De raad voor te stellen de Jaarstukken
2018, bestaande uit het jaarverslag en
de jaarrekening 2018 vast te stellen
met een negatief saldo na
resultaatbestemming van € 684.226.
3. De raad voor te stellen het verschil
tussen het saldo vòòr en na
resultaatbestemming van
€ 227.182 als volgt te bestemmen
middels bijgevoegde
begrotingswijziging.
a. middelen voor SCD BOR- applicatie
€ 86.732;
b. middelen voor de invoering van de
omgevingswet € 50.700;
c. middelen voor de aanpak van de
sanering van asbestdaken €
30.000;
d. middelen voor het restant van de
nieuwe winkelstraat € 14.250;
e. middelen voor schulden en
armoede € 11.000;
f. middelen voor het restant van de
middelen voor ontwikkeling
Marketing campagne € 19.500;
g. middelen voor de zorginnovatie
pilot preventie Monitoring €
15.000.

Conform

4. De raad voor te stellen het negatieve
saldo van na resultaatbestemming van
€ 684.226 te onttrekken aan de
Algemene Reserve.
5. De raad voor te stellen een
voorziening voor het project
Burgemeester Winklerplein vanuit de
algemene reserve van € 329.606 te
vormen.
6. De raad voor te stellen de
gerealiseerde investeringskredieten uit
bijlage 6.1 van de jaarstukken af te
sluiten en de niet gerealiseerde
investeringskredieten over te brengen
naar 2019.
4d

Regionale samenwerking en
DSB portefeuilles

1. Het initiatief te nemen voor bilaterale
gesprekken met de gemeenten
Alblasserdam, Papendrecht,
Hardinxveld-Giessendam en
Molenlanden, gericht op verkenning
van gemeenschappelijke belangen en
mogelijkheden van onderlinge
samenwerking.
2. Hiervoor overleg door de
portefeuillehouders economie en
wonen te initiëren, gevolgd door
overleg op collegeniveau.
3. In het al geplande
kennismakingsgesprek van de colleges
van Sliedrecht en Molenlanden op 28
mei vooruit te lopen op deze
gesprekken en het verbindende thema
recreatie te verkennen.
4. In de bestuursconferentie op
uitnodiging van het college van
Gorinchem op 13 juni te verkennen of
Gorinchem op dit themaniveau
intensiever betrokken kan worden.

Conform

4f

Subsidieaanvraag ZonMw pilot
Wijk-GGD'er

College:
1. Een subsidieaanvraag bij ZonMw in te
dienen ter uitvoering van een pilot
Wijk-GGD'er.

Conform

Burgemeester:
2. Ter uitvoering van het besluit onder 1.
wethouder G.J. Visser-Schlieker te
machtigen de intentieverklaring
namens de gemeente Sliedrecht te
ondertekenen.
4g

Huisvestingsverordening
Sliedrecht 2019

1. De raad conform het in bijgaande
concept raadsvoorstel en raadsbesluit
voor te stellen de
Huisvestingsverordening gemeente
Sliedrecht 2019 vast te stellen, waarin

Conform

a. (opnieuw) een voorrangsregeling
wordt opgenomen voor het in urgente
gevallen bij voorrang kunnen
toewijzen van woonruimte;
b. (opnieuw) regels worden gegeven
voor het aanvragen en verlenen van
een omzettingsvergunning;
c. (nieuwe) regels worden gegeven voor
het inschrijven voor en toewijzen van
een woonwagenstandplaats.
2. De raad conform het bijgaande
raadsvoorstel en raadsbesluit voor te
stellen de Huisvestingsverordening
gemeente Sliedrecht 2019 (na
publicatie) met terugwerkende kracht
in werking te laten treden op 1 juli
2019 onder gelijktijdige intrekking van
de bestaande Huisvestingverordening
Sliedrecht 2015 en de
Huisvestingsverordening voor
standplaatsen van woonwagens 1999.
3. Onder de opschortende voorwaarde
dat de raad de
Huisvestingsverordening Sliedrecht
2019 vaststelt de navolgende
documenten vast te stellen:
a. Lijst van opvang- en
begeleidingsinstellingen, zoals bedoeld
in artikel 2.1.11, sub a van de
Huisvestingsverordening Sliedrecht
2019;
b. Beleidsregels betreffende de omzetting
van zelfstandige naar onzelfstandige
woonruimte, zoals bedoeld in de
artikelen 3.1.5 en 3.1.8 van
Huisvestingsverordening Sliedrecht
2019;
c. Beleidsregels over de toewijzing van
woonwagenstandplaatsen, zoals
bedoeld in artikel 4.6 van de
Huisvestingverordening Sliedrecht
2019.
4h

Sliedrecht Buiten,
uitvoeringsovereenkomst
watercompensatie RWS

4i

Grond- en baggerdepot De
Driehoek

1. In te stemmen met bijgevoegde
uitvoeringsovereenkomst met
Rijkswaterstaat voor watercompensatie
ten behoeve van de verbreding van de
A15.
2. Burgemeester machtigt wethouder
T.A. Spek de uitvoeringsovereenkomst
met RWS namens de gemeente te
ondertekenen.
1. Opdracht te verlenen aan de OZHZ
voor de in de bijgevoegde
kostenraming beschreven
werkzaamheden in verband met het

Conform

Conform, met dien
verstande dat de
kosten die hiermee
gepaard gaan
onderdeel worden

2.

3.

4.
5.

4j

5e Wijziging
Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid

heropenen van het grond- en
baggerdepot De Driehoek.
De door OZHZ geraamde kosten,
exclusief kosten inrichting van het
depot, ad € 47.000,- ten laste te
brengen van de door Drechtsteden aan
de gemeente uitgekeerde restant ISV3 middelen voor Bodem.
De procedure voor de
veranderingsvergunning voor het
grond- en baggerdepot te starten.
Het depotbeheer onder te brengen bij
de grondstromencoördinator bij OZHZ.
De kosten voor het depotbeheer mee
te nemen in de projectbegroting van
het project waarbij grond vrijkomt die
moet worden afgevoerd naar het
grond- en baggerdepot.

1. Vaststellen van de 5e wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
onder opschortende voorwaarde van
toestemming van de gemeenteraad.
2. De raad verzoeken toestemming te
verlenen tot de vaststelling van de 5e
wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid.

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

van de claim. Dit
dient als extra
beslispunt te
worden opgenomen.

Conform

