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Onderwerp
Openbare besluitenlijst van 22
februari 2022

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 22 februari
2022 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit
Conform

2022-0005275
Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan
Hoogspanningsverbindingen,
gemeente Sliedrecht

1. de 'Nota van beantwoording
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Hoogspanningsverbindingen,
Gemeente Sliedrecht' vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan
'Hoogspanningsverbindingen,
Gemeente Sliedrecht', bestaande uit
de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.0610.bpHoogspanningverb3001 vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen omdat de
kosten voor de gemeente anderszins
zijn verzekerd.
In te stemmen met de beantwoording
van de artikel 39 vragen Compensatie
vanuit kerken bij energiearmoede

Conform met redactionele
wijzigingen

1. In te stemmen met de
uitgangspunten zoals geformuleerd in
dit principebesluit voor samenvoeging
van de GR Drechtwerk en de GR
Sociaal, zie bijlage 2.
2. In te stemmen met het voornemen
om per 1-1-2023 de GR Drechtwerk
en de GR-Sociaal juridisch samen te
voegen in één GR (de aangepaste
GR-Sociaal)
3. Het bijgesloten tekstvoorstel voor een
raadsinformatiebrief hierover vast te
stellen en te besluiten (wanneer
deze) naar de raad te zenden.
4. Via de vertegenwoordigers in de
betreffende AB’s de beide directeuren
te vragen alle voorbereidingen die

Conform met redactionele
wijzigingen, beslispunt 1
wordt aangepast in:

2022-0031530
Beantwoording artikel 39
vragen - Compensatie vanuit
kerken bij energiearmoede
2022-0031566
Principebesluit samenvoeging
GR Drechtwerk – GR Sociaal

Conform met redactionele
wijzigingen

In te stemmen met de
uitgangspunten zoals
geformuleerd in dit
principebesluit voor
samenvoeging van de GR
Drechtwerk en de GR
Sociaal (bijlage 2) met
toevoeging van de
volgende uitgangspunten;
a)
Samenvoeging van
de GR'en mag niet leiden
tot een verlies van kwaliteit
van dienstverlening, het

nodig zijn voor de uitvoering van
deze besluiten ter hand te nemen.

2022-0027737
Wijziging mandaatbesluit OZHZ
i.v.m. invoering Woo

2022-0028520
Benoeming nieuwe leden
Adviesraad Sociaal Domein

1. De wijziging van het Mandaatbesluit
gemeente Sliedrecht voor de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vast te stellen.
2. Dit besluit na bekendmaking in
werking te laten treden op 1 mei
2022.
Mevrouw Adrie Romijn en mevrouw
Cockie Rutten met terugwerkende kracht
per 1 maart 2022 te benoemen als lid van
de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht.

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

N.H. Kuiper mca mcm

mr. drs. J.M. de Vries

belang van de inwoner
staat centraal.
b)
Samenvoeging
vraagt om een zorgvuldige
financiële uitwerking met
aandacht voor de financiële
integratie en waar mogelijk
harmonisatie van de
kostenverdeling.
En deze uitgewerkt terug te
laten komen in de
uitwerking van het
definitieve voorstel.
Conform

Conform

