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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 De openbare besluitenlijst 
van 13 en 27 oktober 2020 

De openbare besluitenlijst van 13 en 27 
oktober 2020 vast te stellen. 

 

6 Zienswijze inkoopkader 
jeugdhulp Zuid-Holland 

Zuid 2022 en verder 

De gemeenteraad voor te stellen om:  

1. De zienswijze op het inkoopkader 

jeugdhulp Zuid- Holland Zuid 2022 en 

verder vast te stellen 

 
Het college besluit om: 

2. In te stemmen met de zienswijze op 

het inkoopkader jeugdhulp Zuid- 

Holland Zuid 2022 en verder en deze 

ter vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

 

Conform 

7 Zienswijze Governance 

jeugdhulp Zuid-Holland 
Zuid 

De gemeenteraad voor te stellen om:  

1. De zienswijze op de herijking van de 

regionale governance jeugdhulp Zuid- 

Holland Zuid vast te stellen 

 

Het college besluit om 

2. In te stemmen met de zienswijze op de 

herijking van de regionale governance 

jeugdhulp Zuid-Holland Zuid en deze 

ter vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad.  

Conform 

8 Beantwoording artikel 39 

vragen van de VVD inzake  

" van het gas af" 

1. In te stemmen met de voorgestelde 

beantwoording van de artikel 39- 

vragen van de VVD inzake het project 
Sliedrecht-Oost Aardgasvrij  

 

Conform, mandaat 

portefeuillehouder voor de 

aanpassingen.  

9 Beantwoording artikel 39 
vragen n.a.v. artikel "Proef 

in Purmerend met gasvrij 
maken van woonwijk ligt 

stil" 

1. In te stemmen met de voorgestelde 

beantwoording van de artikel 39- 

vragen van de Slydregt.NU inzake het 

project Sliedrecht-Oost Aardgasvrij 

 

Conform, mandaat 
portefeuillehouder voor de 

aanpassingen. 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

10 Beantwoording artikel 39 
vragen Slydregt.NU over 

langlopende contracten 
voor jeugdhulp in Zuid-

Holland Zuid en de 

financiële gevolgen/risico’s 
voor de gemeente 

Sliedrecht 

1. In te stemmen met de beantwoording 
van de artikel 39 vragen van 

Slydregt.NU over langlopende 
contracten voor jeugdhulp in Zuid-

Holland Zuid en de financiële gevolgen/ 

risico’s voor de gemeente Sliedrecht 
 

Conform, mandaat 
portefeuillehouder voor de 

aanpassing. 

11 Aanvraag indienen 
uitvoeringsbudget Lokaal 

Sportakkoord 2021 

Het college besluit om: 

1. College: 

Een aanvraag in te dienen bij de Vereniging 

Sport en Gemeenten (VSG) voor een 

uitvoeringsbudget voor 2021 om de 

ambities uit het Lokaal Sportakkoord te 

realiseren; 

 

2. Burgemeester:  

Ter uitvoering van het besluit onder 

beslispunt 1 wethouder E.P.E. Goverde te 

machtigen de intentieverklaring namens de 

gemeente Sliedrecht te ondertekenen. 

 

Conform 

 
 
 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 


