
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 19 oktober 2021 nummer 37 

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

gemeentesecretaris Kuiper 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 12 

oktober 2021 

De openbare besluitenlijst van 12 oktober 

2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

Planopzet en grondexploitatie 

herontwikkeling Burgemeester 
Winklerplein - 

Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In te stemmen met het bekrachtigen 
van geheimhouding op bijlage 2 en 3 

behorend bij het raadsvoorstel conform 
art 25 lid 2/3 gemeentewet (Wet 

Openbaarheid van Bestuur artikel 10). 
2. De geheime bijlage 2 en bijlage 3 ter 

inzage te leggen bij de griffie 

3. In te stemmen met de planopzet voor 
de herontwikkeling Burgemeester 

Winklerplein (bijlage 1) en de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden 

(bijlage 

4). 
4. In te stemmen met de geactualiseerde 

grondexploitatie Burgemeester 
Winklerplein inclusief risicoparagraaf BW-

plein (bijlage 2 en 3, geheim) 
5. In te stemmen met bijgevoegde 

begrotingswijziging (bijlage 5) 

Het college besluit om: 
6. Geheimhouding op te leggen op bijlage 

2 en 3 conform art 25 lid 2/3 
gemeentewet (Wet Openbaarheid van 

Bestuur artikel 10) en de raad te 

verzoeken deze geheimhouding te 
bekrachtigen. 

Conform met redactionele 

wijziging.  
 

Aanvraag omgevingsvergunning 
nieuwbouw 

beheerdersonderkomen 

begraafplaats Thorbeckelaan 2 
- Adviesnota 

Het college besluit om: 
1. In te stemmen met het plan voor de 

nieuwbouw van een 

beheerdersonderkomen op de Algemene 
begraafplaats op het perceel aan de 

Thorbeckelaan 2 te Sliedrecht; 
2. Hiervoor de procedure aan te vangen 

voor het afwijken van het 

bestemmingsplan. 
3. De raad hiervan in kennis te stellen 

met bijgevoegde 
raadsaanbiedingsbrief en bouwtekening. 

Conform 

Vaststelling 

Realisatieovereenkomst R-net 
haltes Maaslaan en Stormrand 

1. De Realisatieovereenkomst R-net 

haltes Maaslaan en Stormrand tussen 
Provincie Zuid-Holland en de gemeente 

Sliedrecht vast te stellen. 

Conform 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

provincie Zuid-Holland en 
gemeente Sliedrecht - 

Adviesnota 

2. Op grond van artikel 168 Gemeentewet 
mandaat aan wethouder Spek 

te verlenen om tot wijzigingen van 
ondergeschikte aard in de 

Realisatieovereenkomst R-net haltes 

Maaslaan en Stormrand te besluiten. 
3. De burgemeester besluit op grond van 

de artikel 171 lid 2 
Gemeentewet volmacht te verlenen aan 

Wethouder Spek om namens de 

gemeente Sliedrecht de 
Realisatieovereenkomst R-net haltes 

Maaslaan en 
Stormrand te ondertekenen. 

 
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

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

 


