
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 21 september 2021 nummer 33 

Aanwezig: burgemeester De Vries, wethouder Spek, wethouder Goverde, wethouder Vat en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 14 

september 2021 

De openbare besluitenlijst van 14 

september 2021 ongewijzigd vast te 
stellen 

Conform  

Transitie GR Sociaal, definitieve 
GR Tekst - Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. Het wijzigingsbesluit 

gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden (vijftiende 
wijziging) vast te stellen; 

2. Het college en de burgemeester 
toestemming te verlenen als bedoeld in 

artikel 1, tweede lid Wet 

gemeenschappelijke regelingen, om het 
wijzigingsbesluit gemeenschappelijke 

regeling Drechtsteden (vijftiende 
wijziging) vast te stellen; 

 
Het college besluit om: 

3. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit 

gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te 

stellen, onder de opschortende 
voorwaarde dat de raad toestemming 

verleent als bedoeld in artikel 1 van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen; 

1. Conform met 
redactionele 

aanpassing 

2. Conform 
3. Beslispunt wordt 

aangepast in: 
Het college opdracht te 

geven de 

'Uitwerkingsovereenkomst 
samenwerking op het 

gebied van ruimtelijke 
economie' aan te gaan 

passen als gevolg van het 
wijzigen van de GR 

Drechtsteden naar een GR 

Sociaal. 

Overeenkomsten transitie 

service-gemeente - 
Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Kennis te nemen van de concept 
samenwerkings- en 

afrondingsovereenkomst en op grond 

daarvan het college toestemming te 
geven de bedrijfsvoeringstaken onder te 

brengen bij service-gemeente 
gemeente Dordrecht. 

Conform met redactionele 

aanpassing en het 
toevoegen van een 

oplegnotitie aan de raad.  

Vastgoedbeleid Sliedrecht 2021-

2028 - Raadsvoorstel 

Vaststellen nota Vastgoedbeleid 2021-

2028 en besluiten voor te leggen 
ter goedkeuring aan de Raad 

Conform met redactionele 

aanpassing 

Kredietaanvraag omgeving 

Elektra, Stationsweg 2 - 4 - 
Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Een krediet te voteren van 370.000 
euro voor het herinrichten van de 

omgeving Elektra, Stationsweg 2 - 4 
2. Vaststellen van de voorgestelde 

begrotingswijziging t.b.v. het 

investeringskrediet 

Conform met aanpassing 

van financiële paragraaf  
 

Art. 39 vragen CDA Tolsteeg - 

Adviesnota 

1. In te stemmen met de beantwoording 

van de artikel 39 vragen van het 

CDA over de Tolsteeg. 

Conform 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Resultaten enquête opknappen 
speelplekken en afhandeling 

motie Wipkip - 
Adviesnota 

Het college besluit om: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van 

de enquête Opknappen 
Speelplekken 2015-2020 

2. In navolging van de motie Wipkip de 

uitvoering van de resultaten van de 
enquête Opknappen Speelplekken 2015-

2020 à € 25.000,- te financieren uit 
het Dorpsfonds 

3. De gemeenteraad te informeren door 

middel van een college 
informatiebrief 

Conform  

Zienswijze begrotingswijziging 
bij eerste burap SOJ 

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

begrotingswijziging bij de eerste 

bestuursrapportage 2021 van de 
Serviceorganisatie Jeugd vast te stellen. 

 
Het college besluit om: 

2. De zienswijze op de voorgestelde 

begrotingswijziging bij de eerste 
bestuursrapportage 2021 van de 

Serviceorganisatie Jeugd ter vaststelling 
aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Conform met mandaat naar 
portefeuillehouder om 

zienswijze aan te passen 

 
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 


