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No
2

Onderwerp
Openbare besluitenlijst
23 juli 2019

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 23 juli 2019
vast te stellen.

Besluit
Conform

4

Beleid toezicht op
asbestverwijdering OZHZ

Conform

6

Aankoop woning Baanhoek
295 te Sliedrecht op grond van
de uitkoopregeling van het rijk

Het beleid toezicht op asbestverwijdering
OZHZ vast te stellen
1. Voor de aankoop en
eigendomsoverdracht van de woning
Baanhoek 295 te Sliedrecht de
bijgevoegde overeenkomst aan te gaan
2. De notariële akte van levering eerst te
laten passeren , nadat voor de aankoop
van de woning de vergoeding als
bedoeld in artikel 2, lid 1 van de
'Regeling specifieke uitkering aankoop
woningen onder een
hoogspanningsverbinding' is
ontvangen.

8

Vervolgafspraken VV Sliedrecht
in het kader van Sliedrecht
Buiten & Stationspark 3

Conform

9

Integraal Veiligheidsplan 20192023

1. In te stemmen met bijgevoegde brief als
beantwoording op de brief van vvSliedrecht van 7 januari 2019
2. In te stemmen met het 3 jaar verlengen
van de financiële afspraken
3. Extra tijdelijke kleedkamerunits te huren
en te plaatsen voor VV-Sliedrecht
4. De financiële gevolgen uit dit besluit te
dekken uit de grondexploitatie Sliedrecht
Buiten/ Stationspark 3 die op 14 mei
2019 is vastgesteld door de
gemeenteraad.
1. In te stemmen met het Integraal
Veiligheidsplan 2019 - 2023;

11

Lokaal uitvoeringsprogramma
Wonen Sliedrecht

2. Het Integraal Veiligheidsplan 2019 –
2023 ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
1. Het Lokaal uitvoeringsprogramma

wonen aan te passen door de hierin
opgenomen koppeling met de
Ontwikkelvisie te laten vervallen.
2. De raad hierover te informeren via een
memo aan de raad met als bijlage een

Conform

Conform

Conform

aangepast raadsvoorstel en
raadsbesluit.
12

Verordening rechtspositie
burgemeester en wethouders
2019

1. In te stemmen met het bijgevoegde
raadsvoorstel.
2. In te stemmen met het toepassen van
het overgangsrecht voor de
burgemeester en wethouders die op
31 december 2018 benoemd waren tot
op het moment van aftreden.

Conform

13

Ontwerp-jaarverslag 2018
Stichting OPOPS

1. De gemeenteraad voorstellen in te
stemmen met het ontwerp-jaarverslag
2018 van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
conform bijgaand raadsvoorstel en
ontwerp raadsbesluit.

Conform

14

Extra personele capaciteit
cluster openbare orde en
veiligheid

1. Het bijgevoegd raadsvoorstel ter
voorbereiding van de
begrotingsbehandeling 2020 voor te
leggen aan de gemeenteraad.

Conform

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,

H.F. van Breugel

De burgemeester,

drs. A.P.J. van Hemmen

