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Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 13 

juli 2021 

De openbare besluitenlijst van 13 juli 

2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

Plaatsen LED schermen gevels 
Sopraanweg 9  

 

1. In te stemmen met de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van twee LED-schermen aan 
de gevels van het bedrijfspand aan 

de Sopraanweg 9 te Sliedrecht en de 
omgevingsvergunning te verlenen. 

2. Hiervoor onder voorwaarden af te 

wijken van de criteria uit de Nota 
reclamebeleid. 

Conform 

Vergunningaanvraag voor het 
hebben van een standplaats 

nabij station Baanhoek-West te 

Sliedrecht.  
 

1. In te stemmen met het plan voor het 
realiseren van een standplaats nabij 

station Baanhoek-West te Sliedrecht. 

2. De vergunning na positief advies van 
de vakafdelingen voor bepaalde tijd 

te verlenen voor het hebben van een 
standplaats 

3. Hiervoor af te wijken van het 

bestemmingsplan. 
 

Conform 

Haalbaarheidsonderzoek en 

locatie IKC Valkweg  
 

1. Voor de voorgenomen realisatie van 

het IKC de huidige locatie van OBS de 
Wilgen en CBS Prins Willem-

Alexander locatie Valkweg aan te 
wijzen. 

2. In te stemmen met de college 
informatiebrief 

"Haalbaarheidsonderzoek IKC 

Valkweg''. 

Beslispunt toegevoegd: 

3. De sociale functies in 
relatie tot de andere 

voorzieningen in de 
wijk uit te werken en 

deze te verwerken in 
het raadsvoorstel. 

Lokale subsidiëring Stichting 
Jeugdteams Zuid-Holland Zuid  

 

1. De randvoorwaarden en 

kernopgaven voor de subsidie 

aan de Stichting Jeugdteams 

Zuid-Holland Zuid voor 2022 vast 

te stellen; 

2. De Stichting Jeugdteams ZHZ 

voor de uitvoering van deze 

kernopgaven vanaf 2022 subsidie 

te verlenen en daarbij gebruik te 

maken van een 

begrotingssubsidie; 

3. De Stichting Jeugdteams ZHZ 

voor de uitvoering van deze 

Conform 



 

Onderwerp Voorstel Besluit 

taken een subsidie te verstrekken 

ter hoogte van € 911.622,-, 

exclusief een eventuele 

indexering. 

4. De begrotingssubsidie als zodanig 

op te nemen in de 

gemeentebegroting. 

 
 
Hoogachtend, 

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

 
 

 

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

 

 


