
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 15 juni 2021 nummer 22 

 

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

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig: Gabrielle Kwist (teambuilding) 

Verslaglegging: gemeentesecretaris Kuiper 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

3 Openbare besluitenlijst van 8 
juni 2021 

De openbare besluitenlijst van 8 juni 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

7 Meicirculaire 2021 1. In te stemmen met de inzet van de 
extra gelden van de algemene 

uitkering van 2021 voor de 

taakmutaties in de begroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2025. 

2. De college informatiebrief vast te 
stellen en deze te sturen naar de 

raad. 

Conform, met inachtname 
van een paar tekstuele 

wijzigingen. 

Portefeuillehouder wordt 
gemandateerd. 

 

8 Invoering proces toekennen 
tijdelijk briefadres voor 

thuislozen 

 

1. In te stemmen met de invoering van 
het proces 'toekennen tijdelijk 

briefadres voor thuislozen' met 

terugwerkende kracht per 1 april 
2021. 

2. Het Bonkelaarhuis (Bonkelaarplein 7, 
3363 EL, Sliedrecht) aan te wijzen als 

briefadreslocatie voor Sliedrecht. 

Conform 
 

9 Zwemverbod haven 1. Actief te communiceren over het 
zwemverbod in de haven. 

2. Actief te handhaven op het 
zwemverbod in de haven. 

3. In te stemmen met een gefaseerde 

aanpak. 
4. Bij de actualisatie van de APV komt 

dit onderwerp terug. 

Beslispunten 1 t/m 3 
conform. 

 
Beslispunt 4 wordt 

tekstueel aangepast. 

 

10 Aanwijzing toezichthouders 

quarantaineplicht 

 

Toezichthouders van de gemeente 

Dordrecht aan te wijzen om toezicht te 

houden in Sliedrecht 

Beslispunt wordt tekstueel 

aangepast. 

 
 

11 Aanwijzing loco-secretaris 

gemeente Sliedrecht 

1. Mevrouw J.J. de Hondt aan te wijzen 

als 1e loco secretaris; 
2. De heer G.A. Pleizier aan te wijzen als 

2e loco secretaris; 
3. Mevrouw P.M. van der Klooster aan 

te wijzen als 3e loco secretaris; 
4. Het besluit aanwijzing loco-secretaris 

gemeente Sliedrecht 2017 zoals 

vastgesteld op 27 juni 2017 in te 
trekken. 

Conform 



 

 
 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

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

 


