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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst van 
15 december 2020 

De openbare besluitenlijst van 15 
december 2020 ongewijzigd vast te 

stellen. 

Conform 

9 Zienswijze 
begrotingswijziging 2021 

Service Organisatie Jeugd 
Zuid- Holland zuid 

De gemeenteraad voor te stellen om 
1. De zienswijze op de voorgestelde 

begrotingswijziging van de 
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland 

Zuid voor 2021 vast te stellen. 

 
Het college besluit om  

2. In te stemmen met de zienswijze op 
de voorgestelde begrotingswijziging 

van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-
Holland Zuid voor 2021. 

3. De gemeenteraad de zienswijze op de 

voorgestelde begrotingswijziging van 
de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-

Holland Zuid voor 2021 ter vaststelling 
aan te bieden.  

 

Conform, mandaat 
portefeuillehouder voor 

aanpassing 

10 Voorbereidingskrediet 
ambtelijke en bestuurlijke 

huisvesting 

1. Akkoord te gaan met de 
bestuursopdracht bestuurlijke en 

ambtelijke huisvesting 
2. De raad te vragen een 

voorbereidingskrediet beschikbaar te 

stellen ter grootte van € 136.000.  
 

Conform, voorstel is 5 
januari conform besloten 

door het college. Het 
voorstel is digitaal 

behandeld.  

11 Art. 39 vragen PRO 

Sliedrecht inzake principe-
besluit GRD 

1. In te stemmen met de beantwoording 

van de artikel 39 vragen van PRO 
Sliedrecht over het principe-besluit GR 

Drechtsteden 

Conform 

12 Tijdelijke huisvesting 
Johannes Calvijnschool 

1. In te stemmen met de realisatie van 
tijdelijke huisvesting ten behoeve van 

de Johannes Calvijnschool  
2. De kosten van € 64.000 mee te 

nemen in de eerste Turap 2021 

1. In te stemmen met de 

realisatie van tijdelijke 

huisvesting ten behoeve 

van de Johannes 

Calvijnschool  

2. Onderzoek te doen of de 

kosten gedekt kunnen 

worden uit de lopende 

onderwijsbegroting en 

hier het college over te 

rapporteren.  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

3. Inzichtelijke krijgen wat 

de consequenties zijn 

voor de 

leerlingprognoses i.r.t. 

tot de ontwikkeling van 

het woningbouw 

programma.   

13 Definitief ontwerp 

Rivierenbuurt Zuid 

1. Het definitieve ontwerp (DO) project 

Rivierenbuurt zuid conform tekening 

bijlage 2 vast te stellen 

Conform 

14 Vaststellen ontwerpen 

speelplekken 
Staatliedenbuurt 

1. In te stemmen met de (gekozen) 

ontwerpen voor de speelplekken in de 
Staatsliedenbuurt en deze vrij te 

geven voor reactie door middel van 

een flyer, zie Bijlage 1 en 2 
2. De gemeenteraad op de hoogte 

brengen van het genomen besluit 
door middel van een college 

informatiebrief, zie Bijlage 3 

 

1. In te stemmen met de 

(gekozen) ontwerpen 
voor de speelplekken in 

de Staatsliedenbuurt en 

deze vrij te geven voor 
reactie door middel van 

een flyer, zie Bijlage 1 en 
2 

2. Het genomen besluit 

publiceren middels een 
persbericht. 

15 Regeling diplomazwemmen 
2021 

1. In te stemmen met het 
uitvoeringsplan Regeling 

Diplomazwemmen 2021 (bijlage 1). 

2. In te stemmen om met terugwerkende 
kracht de beleidsregel 

Diplomazwemmen 2021 per 01-01-
2021 vast te stellen (bijlage 2). 

3. In te stemmen met de 

subsidiebeleidsregels 
Diplomazwemmen 2021 (bijlage 3). 

Conform 

16 1e wijziging 
legestarieventabel 

1. De 1e wijziging legestarieventabel 
2021 vast te stellen en de raad 

hiervan op de hoogte stellen middels 

bijgevoegde CIB 

Conform  

17 Rapportage woningmarkt 

Drechtsteden 2020 (RIGO) 

1. Kennisnemen van de 

woningmarktanalyse 2020-2040 

(RIGO) en de bijbehorende 
toelichting.  

2. Rapportage en samenvatting met een 
CIB ter kennisneming aanbieden aan 

de Raad. 

3. Kennis nemen van de 
Woningmarktrapportage aan de 

provincie.  
 

1. Kennisnemen van de 

woningmarktanalyse 

2020-2040 (RIGO) en de 
bijbehorende toelichting. 

De inhoud van deze 
analyse heeft geen 

consequenties voor het 

programma zoals door 
het college is verwoord 

in de Woonvisie en koers 
2030. 

2. Rapportage en 
samenvatting met een 

CIB ter kennisneming 

aanbieden aan de Raad. 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

3. Kennis nemen van de 
Woningmarktrapportage 

aan de provincie.  
4. De conclusie uit het 

RIGO rapport ten 

aanzien van 
doelgroepenbeleid en 

doorstroming dient met 
de Raad verder 

besproken te worden. 

  
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 

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

 


