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No Onderwerp Voorstel Besluit 

3 Openbare besluitenlijst van 28 
april 2021 

De openbare besluitenlijst van 28 april 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

6 Investering en groot – 
onderhoud Sportlaan 1 (De 

Lockhorst) 

1. Een krediet te voteren van 1,47 
miljoen euro (inclusief niet 

verhaalbare BTW) om de 
accommodatie toekomstbestendig te 

maken, waarmee: 

 aan wet- en regelgeving kan 

worden voldaan; 

 een inhaalslag kan worden 
gemaakt wat betreft het 

benodigde groot-onderhoud; 

 een forse verduurzamingsslag 
kan worden gemaakt. 

 

2. Vaststellen van de voorgestelde 
begrotingswijziging ten behoeve van 

het benodigde investeringskrediet 
 

Conform, met inachtneming 
van een aantal 

aanpassingen. 

7 Beantwoording artikel 39 

vragen inz. Vernielingen en 
overlast in de natuurspeeltuin 

'In de Weer'  

1. In te stemmen met de beantwoording 

van de artikel 39 vragen van de 
SGP/ChristenUnie inzake overlast en 

vernielingen in de natuurspeeltuin 'In 
de Weer'. 

Conform, met inachtneming 

van een toevoeging in de 
beantwoording.  

8 Beantwoording artikel 39 

vragen 'Lokaal 
preventieakkoord' 

1. In te stemmen met de beantwoording 

van de artikel 39 vragen 'Lokaal 
preventieakkoord'  

Conform 

9 Continuïteitsbijdrage 

leerlingenvervoer en 
gymvervoer 

1. In te stemmen met het verstrekken 

van een continuïteitsbijdrage aan De 
Vier Gewesten van 70% van de niet 

gereden ritten leerlingenvervoer 
tijdens de schoolsluiting in de tweede 

lockdown (16 december 2020 t/m 

uiterlijk 28 februari 2021) onder te 
stellen voorwaarden. 

2. In te stemmen met het verstrekken 
van een continuïteitsbijdrage aan 

SnelleVliet Touringcars BV van 70% 

van de niet gereden ritten 
gymvervoer tijdens de schoolsluiting 

in de tweede lockdown (16 december 

Conform  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2020 t/m uiterlijk 28 februari 2021) 
onder te stellen voorwaarden. 

  
 
Hoogachtend, 

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

 
 

 

 
N.H. Kuiper mca mcm         mr. drs. J.M. de Vries 

 

 


