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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 05 maart 2019 - 08 

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 

4a Art 39 vragen – Chemours 
(Reeds naar Raad) 

Instemmen met de beantwoording van de 
artikel 39 vragen van Slydregt.NU over 

FRD afval van Chemours. 

Conform 

4b Aangepaste 
programmabegroting 2019 - 

Planning CUP 

1. Instemmen met de planning van de 

uitvoering van het CUP in 2019 zoals 
opgenomen in de aangepaste 

programmabegroting 2019 (bijlage 3).  

2. Instemmen met de wijze waarop de 
voortgang van het CUP verantwoord 

wordt aan de raad zoals opgenomen in 

het voorstel dat aan de Auditcommissie 
is voorgelegd (bijlage 4).  

3. Instemmen met de CIB (bijlage 2) 

waarmee de raad wordt geïnformeerd 
over de aangepaste 

Programmabegroting 2019 en de wijze 

waarop het CUP wordt verantwoord aan 
de raad.  

4. De raad voorstellen toezeggingen 18099 

en 18100 af te doen.  
 

Conform met dien 

verstande dat de CIB 
wordt aangepast.  

 
Beslispunt 4 wordt 

gewijzigd in : Wij 
beschouwen de 

toezeggingen 18099 en 

18100 als afgedaan.  
(mandaat 

portefeuillehouder) 
 

4c Uitvoeringsovereenkomst 
kunstwerk BaggerBeeld 

De bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst 

ten behoeve van de realisatie van het 
kunstwerk "BaggerBeeld" door de 

burgemeester namens de gemeente te 

laten ondertekenen.  

Conform  

4d Art 39 Aanvraag uitstel 
afdoening motie watertoren 

In te stemmen met de antwoordbrief aan 

PRO Sliedrecht naar aanleiding van de 

artikel 39 RvO gestelde vragen over het 
uitstelbericht van de afdoening motie 11.1 

"En nu de watertoren nog."  
 

Conform  

4f Art. 39 - Reclamemast (reeds 
naar Raad) 

In te stemmen met bijgevoegde 
antwoordbrief op artikel 39 vragen.  

Conform  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

4g Integraal Huisvestingsplan 
gemeente Sliedrecht 

1. In te stemmen met het Integraal 

Huisvestingsplan gemeente Sliedrecht;  

2. Het Integraal Huisvestingsplan 
gemeente Sliedrecht ter vaststelling aan 

te bieden aan de gemeenteraad;  

3. De gemeenteraad te verzoeken € 

40.000,- beschikbaar te stellen om een 
haalbaarheidsonderzoek te doen voor 

vervangende nieuwbouw voor De 

Wilgen en de Prins Willem-
Alexanderschool, locatie Valkweg;  

4. Deze eenmalige kosten van € 40.000,- 
te onttrekken aan de algemene reserve;  

5. De gemeenteraad te verzoeken een 

krediet van € 462.000,- beschikbaar te 
stellen om uitbreiding van de Anne de 

Vriesschool in Baanhoek-West te 
realiseren en dit mee te nemen met de 

eerste tussenrapportage 2019;  

6. De dekking van de bijbehorende 
kapitaallasten ter dekking van dit 

krediet te verwerken in de kadernota 
2020.  

 

Conform met dien 

verstande dat het 
onderwerp Integraal 

Huisvestingsplan 
Onderwijs wordt. 

 

Daarnaast wordt het 
raadsvoorstel aangepast. 

(mandaat 
portefeuillehouder) 

 

5. De bijbehorende 
kapitaallasten te dekken 

uit het programma 
Economie, Arbeidsmarkt 

en Onderwijs, thema 
Opgroeien en Onderwijs; 

6. De bijbehorende 

begrotingswijziging vast 
te stellen. 

(mandaat 
portefeuillehouder) 

4h Toekomst regionale 
samenwerking Drechtsteden 

De raad voor te stellen:  
1. De uitvoering van de breed gedragen 

en vrijwel unaniem vastgestelde 
Groeiagenda 2030 voortvarend in gang 

te zetten en (meervoudig) lokaal te 

beleggen bij de colleges van B&W van 
de zeven deelnemende gemeenten;  

2.  Kennis te nemen van het rapport 
'Voorbereidingscommissie regionale 

samenwerking Drechtstedengemeenten' 
als uitgangspunt voor de uitvoering van 

de groeiagenda;  

3. Het college van B&W opdracht te 
geven, in samenspraak met de overige 

colleges, bestuurlijke trekkers aan te 
wijzen voor de thema's wonen, werken 

en mobiliteit;  

4. De Drechtraad te vragen om de 
voorzitter van het DSB te verzoeken 

om:  
a. zo spoedig mogelijk het proces tot 

aanwijzing van de bestuurlijke trekkers 

te laten starten en in onderlinge 
afstemming te laten plaatsvinden;  

b. in afstemming met de betreffende 
maatschappelijke partners, de 

preciezere implementatie van de 
triplehelix-samenwerking vorm te 

geven;  

Conform met dien 
verstande dat het 

raadsvoorstel tekstueel 
wordt aangepast 

(mandaat 

portefeuillehouder) 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

c. binnen de huidige GR-D samenwerking 

een portefeuillehouder Coördinatie 
Externe Betrekkingen te realiseren 

conform de eindnotitie van de 
Voorbereidingscommissie. 

  
 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

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


