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Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 19 

oktober 2021 

De openbare besluitenlijst van 19 oktober 

2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

Programmaplan Programma 

ruimtelijke vernieuwing - 

Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Het Programmaplan Programma 

Ruimtelijke Vernieuwing vast te stellen. 

Conform met redactionele 

wijzigingen  

Ruimtelijk en financieel kader 

Sliedrecht Buiten - 

Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Vaststellen van een nieuw ruimtelijk 

kader voor het project Sliedrecht 
Buiten & Stationspark III: kiezen voor de 

horizontale variant (zie 
verbeeldingen in de bijlage) en starten 

met de benodigde 
bestemmingsplanwijziging. 

2. Een verwervingskrediet vast te stellen 

van €1,3 miljoen t.b.v. de 
verwerving van de gronden die benodigd 

zijn voor de realisatie van de 
horizontale variant. 

3. Een voorbereidingsbudget vast te 

stellen van €60.000 t.b.v. de verdere 
uitwerking van het ruimtelijke kader en 

het opstellen van het 
bestemmingsplan. 

4. Een voorbereidingsbudget vast te 

stellen van €70.000 t.b.v. de aanleg en 
realisatie van een nieuw sportcomplex 

binnen het plangebied Sliedrecht 
Buiten. 

5. Bijgaande begrotingswijziging vast te 
stellen. 

Conform met redactionele 

wijzigingen  

Vaststellen gewijzigde APV - 

Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening Sliedrecht 2022 vast te 

stellen. 

Conform met redactionele 

wijziging 

Kredietaanvraag Fietspad 
Achterom - Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. Een krediet van € 250.000 ten behoeve 

van de realisatie van het fietspad 
Achterom beschikbaar te stellen. 

2. De bijbehorende begrotingswijziging 

vast te stellen. 

Conform met redactionele 
wijzigingen 

Actualisering vent- en 

standplaatsenbeleid - 

Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. Het conceptbeleidskader voor venten 

en standplaatsen vast te stellen en 
vrij te geven voor openbare consultatie. 

Conform met redactionele 

wijzigingen 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Aanwijzen toezichthouders en 
opsporingsambtenaren - 

Adviesnota 

Het college besluit om: 
1. Het college en de burgemeester, ieder 

voor zover het hun eigen 
bevoegdheid betreft, besluiten om: 

De als Buitengewoon 

opsporingsambtenaar (Boa) beëdigde 
ambtenaren in 

Domein I, Openbare Ruimte, werkzaam 
voor de gemeente Sliedrecht, aan te 

wijzen als toezichthouder en te belasten 

met de opsporing van strafbare 
feiten; 

2. De burgemeester besluit om: 
De Buitengewoon opsporingsambtenaren 

(Boa's) die werkzaam zijn voor het 
Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team 

(ROBT) als toezichthouder aan te 

wijzen voor de Alcoholwet; 
3. Het college en de burgemeester, ieder 

voor zover het hun eigen 
bevoegdheid betreft, besluiten om: 

Deze besluiten in werking te laten treden 

op de dag na publicatie ervan; 
4. De burgemeester besluit om: 

De besluiten met betrekking tot de 
Alcoholwet terug te laten werken tot 1 

juli 2021. 

Conform 

 
 
Hoogachtend, 

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

 
 

 

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

 

 


