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No Onderwerp Voorstel Besluit 
2 De openbare besluitenlijst van 

19 mei 2020 
De openbare besluitenlijst van 19 mei vast 
te stellen. 

Conform 

5 Maatregelen gemeente 
Sliedrecht naar aanleiding van 
de coronacrisis 

1. Op basis van artikel 22 uit de 
Algemene subsidieverordening 
Sliedrecht 2017 (hardheidsclausule) de 
Beleidsregels coronacrisis gerelateerde 
maatregelen subsidies Sliedrecht vast 
te stellen; 

2. In te stemmen met het voorstel om 
huurders van gemeentelijk vastgoed 
uitstel van betaling te verlenen indien 
zij hiervoor een schriftelijk verzoek 
indienen; 

3. In te stemmen met het voorstel om 
actief te communiceren naar 
sportverenigingen over het factureren 
van de huurgelden voor de 
sportaccommodaties; 

4. In te stemmen met het voorstel om 
voor de dagen dat de markt geen 
doorgang heeft gehad, het stageld te 
restitueren 

5. In te stemmen met het voorstel om de 
leges voor de afgegeven vergunningen 
terug te betalen 

6. In te stemmen met het voorstel om de 
geannuleerde lessen van het NME niet 
in rekening te brengen bij de scholen 

7. Kennis te nemen van de memo met 
mogelijke (middel) lange termijn 
interventies naar aanleiding van de 
coronacrisis (zie bijlage 2). 

 

1. Op basis van artikel 
22 uit de Algemene 
subsidieverordening 
Sliedrecht 2017 
(hardheidsclausule) 
de Beleidsregels 
coronacrisis 
gerelateerde 
maatregelen subsidies 
Sliedrecht vast te 
stellen; 

2. In te stemmen met 
het voorstel om 
huurders van 
gemeentelijk 
vastgoed uitstel van 
betaling te verlenen 
indien zij hiervoor een 
schriftelijk verzoek 
indienen; 

3. In te stemmen met 
het voorstel om te 
communiceren naar 
sportverenigingen 
over het factureren 
van de huurgelden 
voor de 
sportaccommodaties; 

4. In te stemmen met 
het voorstel om voor 
de dagen dat de 
markt geen doorgang 
heeft gehad, het 
stageld te restitueren 

5. In te stemmen met 
het voorstel om de 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
leges voor de 
afgegeven 
vergunningen terug te 
betalen 

6. In te stemmen met 
het voorstel om de 
geannuleerde lessen 
van het NME niet in 
rekening te brengen 
bij de scholen 

7. De gemeenteraad 
mee te delen dat 
het college de 
beleidsregels heeft 
vastgesteld.  

8. De 
agendacommissie 
te verzoeken een 
beeldvormende 
vergadering te 
beleggen.  

9. Communicatie te 
verzoeken om te 
adviseren over de 
communicatie 
richting de 
samenleving.  

10. Kennis te nemen van 
de memo met 
mogelijke (middel) 
lange termijn 
interventies naar 
aanleiding van de 
coronacrisis (zie 
bijlage 2). 

6 Opzeggen contract Munisense 
(vuurwerkdetectiesysteem) 

1. In te stemmen met het opzeggen van 
het contract met Munisense 
(vuurwerkdetectiesysteem). 

2. De gemeenteraad te informeren door 
middel van een CIB.  

Conform, met dien 
verstande dat de CIB 
wordt aangepast.     

7 Definitief ontwerp kruising 
Thorbeckelaan – Vogelenzang – 
Nachtegaallaan 

1. Het definitieve ontwerp kruising 
Thorbeckelaan - Vogelenzang - 
Nachtegaallaan conform tekening in 
bijlage 1 vast te stellen. 

 

1. Het definitieve 
ontwerp kruising 
Thorbeckelaan - 
Vogelenzang - 
Nachtegaallaan 
conform tekening in 
bijlage 1 vast te 
stellen. 
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2. Akkoord te gaan 

met de totale 
kosten van € 
600.000,00 

8 VNG ledenraadpleging Cao SW 
2020 

1. In te stemmen met de Cao SW 2020. 
2. In te stemmen met de CIB VNG 

ledenraadpleging Cao SW 2020. 
 

Conform  

  
 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg  

 


