
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 28 januari 2020 nummer 4 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Vat, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Spek, 
wethouder Van der Plas en secretaris Kuiper  

Afwezig:  

Verslaglegging: Diana Jagesar  

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
3 De openbare besluitenlijst van 

21 januari 2020 
De openbare besluitenlijst van 
21 januari 2020 vast te stellen. 

Conform 

5 Nota van uitgangspunten 
Omgevingsvisie 

 
1. De Nota van Uitgangspunten als 

zodanig vast te stellen door in te 
stemmen met de volgende punten: 

A. Vanwege de grote (ruimtelijke) impact 
van fysieke opgaven ook vernieuwend te 
werken bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  

B. Stevig(er) in te zetten op de doelgroep 
inwoners.  

C. De waarde "eigenzinnig en betrokken 
baggerdorp" - met het dijklint als 
belangrijkste ruimtelijke structuurdrager - 
te erkennen als kern van de 
omgevingsvisie.  

D. Bij de doorontwikkeling van het dorp 
het dorpse karakter, de werkgeneratoren 
en de groenblauwe structuren te 
waarborgen.  

E. Bij de uitwerking van de omgevingsvisie 
integraal invulling aan de opgaven borgen 
van kwaliteit & veiligheid, ruimte creëren, 
verbinden, en verduurzamen te geven. 

F. De omgevingsvisie gebiedsgericht uit te 
werken en in dialoog met de samenleving 
invulling te geven aan ontwikkelingen op 
de middellange termijn (2030). 

Conform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Zienswijze 
Meerjarenbeleidsplan Dienst 
Gezondheid en Jeugd 

1. De zienswijze op het Meerjaren 
beleidsplan 2020-2023 van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd vast te stellen 

 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
7 Beantwoording artikel 39 

vragen PRO Sliedrecht inzake 
Ontwikkelingen 
Wilhelminastraat 75 

1. In te stemmen met bijgevoegde brief 
ter beantwoording van de artikel 39 
vragen van PRO Sliedrecht. 

 

Conform 

9 Uitbreiding Anne de 
Vriesschool, locatie Baanhoek 
West 

1. In te stemmen met een 'extra' 
vergoeding conform normbedragen 
aan VCOPS van € 31.000,- en de raad 
voor te stellen bij de eerste 
tussenrapportage 2020 het reeds 
beschikbaar gestelde 
investeringskrediet van € 462.000,- 
t.b.v. de opbouw van twee extra 
groepsruimten te verhogen met € 
31.000,- 

 

Conform  

 Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

N.H. Kuiper mca mcm         drs. A.P.J. van Hemmen  

 


