
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 16 november 2021 nummer 41 

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

gemeentesecretaris Kuiper 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 9 

november 2021 

De openbare besluitenlijst van 9 

november 2021 ongewijzigd vast te 
stellen. 

Conform 

2e Tussenrapportage 2021 - 
Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. De 2e tussenrapportage 2021 vast te 

stellen. 

2. Een bedrag van € 320.000 te 
onttrekken aan de algemene reserve ten 

behoeve van het exploitatiesaldo 2021 en 
een bedrag van € 248.000 te 

onttrekken aan de algemene reserve ten 

behoeve van het project 'Locatie 
Lanser'. 

3. De bijgevoegde begrotingswijziging 
vast te stellen. 

Conform met redactionele 
wijzigingen  

Verordeningen gemeentelijke 

belastingen 2022 - 
Raadsvoorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De volgende verordeningen vast te 
stellen: 

1.1 de Verordening 
onroerendezaakbelastingen 2022; 

1.2 de Verordening reinigingsheffingen 

2022; 
1.3 de Verordening rioolheffing 2022; 

1.4 de Verordening begrafenisrechten 
2022; 

1.5 de Verordening havengeld 2022; 
1.6 de Verordening hondenbelasting 

2022; 

1.7 de Verordening leges 2022; 
1.8 de Verordening marktgelden 2022; 

1.9 de Verordening precariobelasting 
2022; 

1.10 de Verordening reclamebelasting 

2022 winkelgebied Burgemeester 
Winklerplein 

1.11 de Verordening reclamebelasting 
2022 winkelgebied Kerkbuurt 

1.12 de Verordening reclamebelasting 

2022 woonboulevard Sliedrecht 

Conform met redactionele 

wijzigingen  

Schriftelijke vragen 

glasvezelverbinding Sliedrecht - 
Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. De beantwoording van de schriftelijke 
vragen vast te stellen voor 

verzending naar de raad. 

Conform met redactionele 

wijziging 

Verzoek om handhaving 
grondtoepassing Parallelweg 3 

(vanuit 

1. Te besluiten om negatief te besluiten 
op het verzoek om handhaving ten 

Conform met redactionele 
wijziging  



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Benedenveer) incl concept 
beantwoording vragen vanuit 

de raad - 
Adviesnota 

aanzien van de toegepaste grond aan de 
Parallelweg 3 

Vaststelling Regeling CTB - 

Adviesnota 

Het college besluit om: 

1. In te stemmen met de regeling 
controle coronatoegangsbewijs (CBT) 

gemeente Sliedrecht en deze met 

terugwerkende kracht vanaf 1 november 
tot en met 31 december 2021 in te laten 

gaan. 
2. 2. De bij de Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid beschikbare middelen á € 
65.913 hiervoor in te zetten. 

3. 3. Dit bedrag als volgt te verdelen over 

de betrokken sectoren: 
Kunst en cultuur: € 4.000 

Sport: € 22.000 
Horeca: € 31.500 

Evenementen: € 8.000 

4. 4. De burgemeester te mandateren om 
deze regeling uit te voeren en 

indien nodig en mogelijk, te schuiven met 
de budgetten tussen de 

betreffende sectoren. 

Conform 

Ontwerpbestemmingsplan 
Hoogspanningsverbindingen - 

Adviesnota 

Het college besluit om: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan 

'Hoogspanningsverbindingen' vast te 
stellen; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan 

'Hoogspanningsverbindingen' voor een 
termijn van zes weken ter inzage te 

leggen, zodat een ieder in de 
gelegenheid wordt gesteld om een 

zienswijze in te dienen. 

Conform  

 
 
Hoogachtend, 

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

 
 

 

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

 


