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Onderwerp
Openbare besluitenlijst
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Voorstel
De openbare besluitenlijst van 27 augustus
2019 vast te stellen.

Besluit
Conform

4

Eerste wijziging Algemeen
mandaatbesluit gemeente
Sliedrecht

Het Algemeen mandaatbesluit gemeente
Sliedrecht, eerste wijziging vast te stellen,
inhoudende:

Conform

Het schrappen van de huidige tekst onder
A, I, punt 10 in bijlage 1 van het Algemeen
mandaatbesluit gemeente Sliedrecht.
Aan het huidige punt 11 het nummer 10 te
geven en de nummering daarna
hieromtrent aan te passen
Het toevoegen van een nieuw artikel 7 in
het mandaatbesluit zelf, met de tekst:
Bij het verlenen, wijzigen of intrekken van
vergunningen, ontheffingen en
vrijstellingen ten behoeve van de
gemeente zelf wordt het concept-besluit
afgestemd met de verantwoordelijke
portefeuillehouder.
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Verhuur Nicolaas Beetsstraat
2-6

6

Ledenraadplegingen over
principeakkoord Cao
Gemeenten en
onderhandelaarsakkoord Cao
SW 2019

Aan het huidige artikel 7 het nummer 8 te
geven en de nummering daarna
hieromtrent aan te passen.
1. In te stemmen met voorkeursscenario
1: Verhuur van Nicolaas Beetsstraat 2-6
2. In stemmen met het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit
1. Een positieve stem uit te brengen over
het bereikte principeakkoord over de
Cao Gemeenten 1 januari 2019 – 1
januari 2021.
2. Een positieve stem uit te brengen over
het onderhandelaarsakkoord Cao SW
2019.
3. Na het definitief worden van de Cao's,
de financiële consequenties van de
Cao-gemeenten en het
onderhandelingsakkoord SW voor 2019

Conform met
inachtneming van
enkele
aanpassingen
Conform

te verwerken in de tweede Turap en
die voor 2020 mee te nemen bij het
opstellen van de meerjarenbegroting
2020
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