OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 12 oktober 2021 nummer 36
Aanwezig: burgemeester De Vries, wethouder Spek, wethouder Goverde, wethouder Vat en
gemeentesecretaris Kuiper
Verslaglegging : Linda Beekhof
Onderwerp
Openbare besluitenlijst van 5
oktober 2021

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 5 oktober
2021 ongewijzigd vast te stellen

Besluit
Conform

1e begrotingswijziging 2022 septembercirculaire 2021 Raadsvoorstel
Ontwerpbeleidsplan
Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid 2022-2025 Raadsvoorstel

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
begrotingswijziging 2022-2025
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het concept
Ontwerpbeleidsplan 2022-2025
Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid.
2. Kennis te nemen en instemmen met de
concept brief met wensen en
bedenkingen op het
ontwerpbeleidsplan VRZHZ 2022-2025
3. Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met
bijgaande conceptbrief
hierover informeren.
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de Verordening bekostiging
leerlingenvervoer Sliedrecht 2022 vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van
de Verordening leerlingenvervoer
gemeente Sliedrecht 2014.
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het onderhoudsplan binnenhaven 2022
t/m 2026 vast te stellen, met
daarin opgenomen het gewenst
onderhoudsniveau, kosten en planning.
Het college besluit om:
2. Het beheerplan binnenhaven 2022 t/m
2026 vast te stellen.
3. Het raadsvoorstel onderhoudsplan
binnenhaven 2022 t/m 2026 ter
besluitvorming voor te leggen aan de
raad.
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het onderhoudsplan bruggen 2022 t/m
2026 vast te stellen, met daarin
opgenomen het gewenst
onderhoudsniveau, kosten en planning.
2. De jaarlijkse storting in de voorziening
'onderhoud bruggen' te verlagen
met € 17.300 en m.i.v begrotingsjaar
2023 vast te stellen op € 45.500.

Conform met redactionele
wijziging

Verordening bekostiging
leerlingenvervoer 2022 Raadsvoorstel

Onderhoudsplan Binnenhaven Raadsvoorstel

Onderhoudsplan Bruggen Raadsvoorstel

1. Conform
2. Conform met mandaat
aan portefeuillehouder
om zienswijze aan te
scherpen
3. Conform

Conform met redactionele
wijziging

Conform met redactionele
wijziging
1. Conform met
redactionele wijziging
2. Conform

Allen conform

Onderwerp

Aanvraag Specifieke Uitkering
IJsbanen en Zwembaden (SPUK
IJZ) voor het
eerste halfjaar van 2021 Adviesnota

Voorstel
3. Een investeringskrediet van € 425.207
beschikbaar te stellen ten behoeve
van de vervanging van negen bruggen en
de kapitaallasten te dekken met
het voordeel van de verlaging van de
storting in de voorziening 'onderhoud
bruggen'.
Het college besluit om:
4. Het beheerplan bruggen 2022 t/m
2026 vast te stellen.
5. Het raadsvoorstel onderhoudsplan
bruggen 2022 t/m 2026 ter
besluitvorming voor te leggen aan de
raad.
Het college besluit om:
1. Een aanvraag in te dienen voor de
Specifieke Uitkering IJsbanen en
Zwembaden (SPUK IJZ) 2021
2. Een aanvraag in te dienen voor
€ 348.998 zodat Optisport (gedeeltelijk)
wordt gecompenseerd voor hun
exploitatietekort over het eerste halfjaar
van
2021
3. Als gemeente Optisport te
compenseren door een gedeelte van de
openstaande huurachterstand, te weten
€ 348.998, kwijt te schelden.
4. In te stemmen met de brief Besluit
Specifieke Uitkering IJsbanen en
Zwembaden (SPUK IJZ) 2021

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

N.H. Kuiper mca mcm

mr. drs. J.M. de Vries

Besluit

Allen conform

