
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 17 november 2020 nummer 43 

Aanwezig: burgemeester Van der Borg, wethouder Vat, wethouder Spek, wethouder Goverde en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig: - 

Verslaglegging: Diana Mosterdijk 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst van 
10 november 2020 

De openbare besluitenlijst van 10 
november 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

6 Principe-besluit toekomstige 
samenwerking 

Drechtsteden 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. In te stemmen met de koers en 

uitweringsrichting voor de toekomstige 
Drechtsteden samenwerking verwoord 

in het geformuleerde principebesluit 

door de colleges van de 
Drechtstedengemeenten op 27 

oktober:  
- De GRD wordt getransformeerd. 

Huidige tekst GRD wordt 

vervangen door een nieuwe GR-
tekst. 

- Zowel in de nieuwe GR als in de 
nieuwe service-gemeente komt 

helderheid over toe- en 
uittreding/deelname. Uitnodigend 

naar omliggende gemeenten. 

- In het kader van gedeeld 
eigenaarschap wordt de huidige GR 

omgebouwd naar een klassieke GR 
voor de sociale dienst, met daarin 

de volgende uitgangspunten: 

o Beleid hieromtrent wordt in 
de GR opgesteld en 

uitgevoerd waarbij het 
lokaal primaat het 

startpunt is; 

o Robuust pakket van 
gezamenlijke diensten 

o Maatwerk meer dan nu 
mogelijk; eventuele 

meerkosten hiervan wel 
altijd voor de afnemer, ook 

voor wat betreft 

investering in lokale 
ambtelijke capaciteit.  

o Bij besluiten streven naar 
consensus, maar indien er 

toch wordt gestemd moet 

er rekening worden 

Conform  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

gehouden enerzijds met 
belangen langs de lijnen 

van inwonersaantal / 
financiële bijdrage en 

anderzijds voorkomen dat 

er volledige overheersing is 
door “stedelijk gebied” of 

“poldergebied”. 
- Voor de overige dochters van de 

GRD wordt in principe gekozen 

voor een service-gemeente vanuit 
Dordrecht met zakelijke 

dienstverleningsovereenkomsten. 
Hierbij hanteren we verschillende 

service-levels met een transparant 
kostenplaatje. Geen gedwongen 

winkelnering en commitment voor 

een aantal jaar voor een bepaald 
level. 

- Zowel de service-gemeente inzake 
bedrijfsvoering als de nieuwe GR 

op sociaal behoeft nadere 

uitwerking en inkleuring. Dordrecht 
komt voor Kerstmis als penvoerder 

met een voorstel daartoe en doet 
dat in samenspraak met de 7 

gemeentesecretarissen. Voor wat 
betreft de GR “sociaal” wordt 

tevens een bestuurlijke 

klankbordgroep met 
portefeuillehouders gevormd inzake 

de inhoudelijke input. 
- We vragen zo spoedig mogelijk 

commitment aan de 7 

gemeenteraden op dit 
principebesluit. Dordrecht zal een 

eenduidig besluit voorbereiden dat 
via de colleges aan de 7 

gemeenteraden kan worden 

voorgelegd. 
- Definitieve besluitvorming wordt 

voorgelegd in de vorm van een 
aangepaste GR-tekst en 

aanvullende besluiten in Q1 van 
2021. 

- Communicatie (zowel richting 

raden als organisatie(s)) geschiedt 
eenduidig, voorbereid door 

penvoerder Dordrecht in 
samenspraak met de 7 

gemeentesecretarissen. 

- Er worden in het nieuwe model 
inspirerende 

kwartaalbijeenkomsten 
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geïntroduceerd waar politiek, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen 

elkaar ontmoeten, bestaande uit 
plenair deel, workshops en ruimte 

voor ontmoeting/lunch/borrel. 

- Het jaar 2021 wordt benut voor de 
implementatie 

- Zowel inzake voortgang, 
communicatie en implementatie 

wordt in hoge mate het belang van 

de huidige organisatie en de 
medewerkers in acht genomen en 

betrokken. 
- In januari 2022 moet e.e.a. 

doorgevoerd zijn, zodat de nieuwe 
raads- en collegeperiode goed kan 

starten.  

 

7 Artikel 39 vragen inzake 

toegankelijkheid 

mindervaliden (hellingbaan) 

1. De bijgevoegde beantwoording van de 

schriftelijke vragen inzake 

toegankelijkheid te versturen naar de 
raad.  

 

Conform 

8 Verkoop kavel 2 

Stationspark II 

1. In te stemmen met de verkoop van 

kavel 2 in Stationspark II aan Blok28 

Planontwikkeling B.V. 
2. Burgemeester geeft mandaat aan 

wethouder Goverde om deze 
overeenkomst voor de gemeente 

Sliedrecht te ondertekenen.  

 

Conform 

9 Subsidiëren jeugdhulp aan 

de voorkant  
1. de jeugdhulpvormen begeleiding en 

jeugd en opvoedhulp in het eigen 

netwerk lokaal als algemene 

voorziening te organiseren conform de 

besluiten van 5 maart 2020 en 24 

september 2020 van het Algemeen 

Bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 

(AB GR DG&J) inzake "jeugdhulp naar 

de voorkant" 

2. de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-

Holland Zuid opdracht te geven de 

Stichting Jeugdteams met ingang van 1 

december 2020 voor de periode van 13 

maanden een subsidie te verstrekken, 

om begeleiding en jeugd en 

opvoedhulp in het eigen netwerk in 

Sliedrecht als algemene voorziening te 

organiseren voor een totaalbedrag van 

maximaal € 372.190 

Conform  
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3. in de subsidie aan de Stichting 

Jeugdteams op te laten nemen dat zij 

voor het bieden van preventieve 

begeleiding Agathos Leliegroep en 

ASVZ als onderaannemer betrekken 

 

10 2e Tussenrapportage 2020 1. De 2e tussenrapportage 2020 vast te 
stellen; 

2. De volgende kredieten beschikbaar te 

stellen 

 € 15.000 voor extra 
huisvuilcontainers  

 € 52.000 voor aanvulling op 

kredieten voor de aanschaf van vijf 
bedrijfsauto's  

 € 35.000 voor een kluisvoorziening  

3. Het verwachte positieve resultaat in 

2020 van €692.000 toe te voegen aan 
de Algemene Reserve; 

4. De bijgevoegde begrotingswijziging, nr. 
220023, vast te stellen. 

 

Conform  

11 Belastingverordeningen 
2021 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De volgende verordeningen vast te   

stellen: 

1.1    de Verordening  

   onroerendezaakbelastingen 2021; 

1.2    de Verordening reinigingsheffingen  

    2021; 

1.3       de Verordening rioolheffing 2021; 
1.4       de Verordening begrafenisrechten  

            2021; 
 1.5       de Verordening havengeld 2021; 

 1.6       de Verordening hondenbelasting  
            2021; 

 1.7       de Verordening leges 2021; 

 1.8       de Verordening marktgelden  
            2021; 

1.9 de Verordening precariobelasting   
2021; 

1.10 de Verordening reclamebelasting  

2021 winkelgebied Burgemeester 
Winklerplein; 

1.11 de Verordening reclamebelasting  

2021 winkelgebied Kerkbuurt; 

1.12 de Verordening  

reclamebelasting 2021 

woonboulevard Sliedrecht. 

2. De volgende wijzigingen van 

verordeningen vast te stellen 

2.1 De eerste wijziging van de verordening 

precariobelasting 2019 

Conform  
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2.2 De eerste wijziging van de verordening    
precariobelasting 2020 

 
 
 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

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

 


