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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst van 
9 februari 2021 

De openbare besluitenlijst van 9 februari 2021 
ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

7 Uitvoeringsprogramma 2021 
en cyclus – Groeiagenda 

Drechtsteden 2030 

1. In te stemmen met het 
Uitvoeringsprogramma 2021 van de 

Groeiagenda Drechtsteden 2030 
2. Kennis te nemen van de lokale 

Opgavebladen Sliedrecht m.b.t. de 

Groeiagenda 
3. Kennis te nemen van de jaarlijkse 

begrotingscyclus van de Groeiagenda 

Conform, met 
inachtneming van een 

aantal aanpassingen 

8 Vaststelling Preventie- en 
handhavingsplan Alcohol en 

Drugs 2020-2023 

1. het 'Preventie- en handhavingsplan 
Alcohol en Drugs 2020-2023 gemeente 

Sliedrecht' vast te stellen met daarin 
opgenomen:  

 
A. de volgende ambities (paragraaf 6.1): 

 

1. Afname van alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren en jongvolwassenen.  

2. Meer bewustwording onder jongeren en 
hun ouders over de risico’s van overmatig 

alcohol -en drugsgebruik. 

3. Creëren van een gezonde leefomgeving. 
Om alcoholgebruik van inwoners te 

veranderen is het nodig om de omgeving 
waarin zij leven en bewegen aan te 

pakken. De focus ligt hierbij op het 

stimuleren van gezonde keuzes. 
4. Vergroten van kennis onder inwoners in 

het herkennen van signalen van 
overmatig alcohol- en drugsgebruik en 

weten wat je kunt doen als je dit 
signaleert bij iemand in je omgeving. 

5. Afname van overmatig alcoholgebruik en 

openbare dronkenschap 18 tot 24 jaar; 
Eind 2023 is de naleving van het niet 

schenken aan personen in kennelijke 
staat van dronkenschap (doortappen) in 

de horeca en de sportkantines 75%. 

6. Naleving van de leeftijdsgrens voor 
alcoholverkoop; Eind 2023 is de naleving 

Conform, met 
inachtneming van een 

aantal aanpassingen 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

in supermarkten, slijterijen, horeca en 
sportkantines: 75%. 

7. Drank- en Horecavergunningen op orde 
(rechtsgeldigheid vergunningenbestand); 

Eind 2023 is het nalevingspercentage 

rechtsgeldige vergunningen 92%. 
  

 
B. de wijze waarop die ambities worden 

gerealiseerd (paragraaf 6.2): 

 
1. Educatie en signalering gericht op en in 

samenwerking met ouders, scholen, 
sportverenigingen, ondernemers, de 

verdere omgeving, Electra en de 
coffeeshop (paragraaf 6.2.1). 

2. Structureel continueren van de functie 

van de Verbindingsfunctionaris 
Gezondheid en Verslaving (paragraaf 

6.2.2) 
3. Continueren van de praktijk gerichte 

risicoanalyse om zo jaarlijks de 

uitvoeringsstrategie van het plan te 
bepalen en/of te verfijnen (paragraaf 

6.2.3) 
4. Continueren van de speerpunten bij 

handhaving van het alcoholgebruik: 
leeftijdgrenzen, doorschenken en 

rechtmatige vergunningen (paragraaf 

6.2.4) 
5. Continueren van de handhaving op de 

productie, de handel en het gebruik van 
drugs (paragraaf 6.2.4). 

9 Wijziging Verordening 

Beschermd Wonen en 
Opvang 

1. Het wijzigingsbesluit van de verordening 

Beschermd Wonen en opvang vast te 
stellen.  

Conform 

 

10 Beantwoording artikel 39 

vragen, fractie PRO 
Sliedrecht stoken dmv 

Houtkachels 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 

antwoordbrief op artikel 39 vragen 

Conform, met 

inachtneming van een 
aantal aanpassingen 

11 Beantwoording artikel 39 
vragen fractie CDA, 

Reclamemast Kubus 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
antwoordbrief op artikel 39 vragen 

Conform, met 
inachtneming van een 

aantal aanpassingen 

12 Artikel 39 vragen PRO 
Sliedrecht inzake 

Grenswaarden PFAS 

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

over de Grenswaarden PFAS 

Conform 

13 Herziene advisering contact 

gedupeerden 

toeslagenaffaire 

1. in te stemmen om het collegebesluit 

Contact gedupeerden toeslagenaffaire 

van 2 februari 2021 in te trekken. 
2. In te stemmen met het voorstel om de 

Sociale Dienst Drechtsteden de taken in 
het kader van de hersteloperatie 

Conform 
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toeslagenaffaire namens Sliedrecht uit te 
laten voeren. 

3. In stemmen met de uitvoering van de in 
de machtiging (bijlage 1) benoemde 

werkzaamheden door de Sociale Dienst 

Drechtsteden. 
4. In te stemmen met de machtiging (bijlage 

1) van de Belastingdienst/Toeslagen om 
gedupeerden te benaderen in kader van 

de hersteloperatie toeslagenaffaire. 

5. In te stemmen met de ondertekening van 
de verwerkersovereenkomst (bijlage 2) en 

de gebruikersvoorwaarden (bijlage 3) van 
het portaal van de 

Belastingdienst/Toeslagen en de 
(onder)gemachtigde. 

6. In te stemmen met de ondertekening van 

de akkoordverklaring 
gegevensuitwisseling (bijlage 4) 

Belastingdienst. 

14 Anterieure overeenkomst 
initiatief 

woningbouwontwikkeling 
Baanhoek 47 

1. In te stemmen met en over te gaan tot 
ondertekenen van de anterieure 

overeenkomst 'Baanhoek 471' en 
daarmee te starten met de planologische 

maatregelen die nodig zijn om de 
realisatie van het project mogelijk te 

maken. 

2. In te stemmen met het plan 'voorlopig 
ontwerp Baanhoek 471' 

Conform 

  
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 


