
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 13 september 2022 nummer 33 

Aanwezig: burgemeester De Vries, wethouder Paas, wethouder Spek, wethouder Bijderwieden en 

loco-gemeentesecretaris De Hondt 

Afwezig : gemeentesecretaris Kuiper (ziek) 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Vaststellen BenW openbare 

besluitenlijst d.d. 6 september 
2022 

De BenW openbare besluitenlijst 6 

september 2022 vast te stellen. 

Conform 

2022-0133377 
Startnotitie binnenstedelijke 
vernieuwing Sliedrecht Oost - 

Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
De startnotitie Sliedrecht Oost vast te 
stellen, dat toeziet op het proces om tot 

de samenwerkingsfase te komen en 
verder;   
 

Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 
Gemeenteraad voor te stellen om de 

startnotitie vast te stellen.   

Conform met redactionele 
wijzigingen 

2022-0132975 

Teruglevering voormalige 
onderwijskavels Deltalaan - 
Adviesnota 

Beslispunt 1 

het eigendom van de parkeerplaats en 
Kiss & Ride met 1.602 m2 ondergrond en 
verder aanbehoren, gelegen nabij 3363 

AH Sliedrecht, Deltalaan 200 en 204, 
bekend als grond sectie K, nummer 2860, 

te leveren aan de Gemeente Sliedrecht. 
 
Beslispunt 2 

het eigendom van natuurspeeltuin 'In de 
Weer' met 4.575 m2 ondergrond en 
verder aanbehoren, gelegen nabij 3363 

AH Sliedrecht, Deltalaan 200 en 204, 
bekend onder grondnummer 3627, te 
leveren aan de Gemeente Sliedrecht. 

Conform  

2022-0147357 

Specifieke Uitkering IJsbanen 
en Zwembaden (SPUK IJZ) 3e 
en 4e tranche - Adviesnota 

Beslispunt 1 (Enkel bestemd voor college) 

Een aanvraag in te dienen voor de 3e en 
4e tranche van de Specifieke Uitkering 
IJsbanen en Zwembaden; 

 
Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 
Een aanvraag in te dienen ter hoogte van 

€ 228.260 (= € 165.265 + € 62.995) 
zodat Optisport (gedeeltelijk) wordt 
gecompenseerd voor hun 

exploitatietekort over eind 2021 en begin 
2022; 
 

Beslispunt 3 (Enkel bestemd voor college) 

Conform  



 

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

 

 
J.J. de Hondt                             mr. drs. J.M. de Vries 

 

Als gemeente Optisport te compenseren 
voor de 3e tranche door een gedeelte van 
de openstaande huurachterstand over 

2021, te weten € 165.265, kwijt te 
schelden. 

 
Beslispunt 4 (Enkel bestemd voor college) 
Als gemeente Optisport te compenseren 

voor de 4e tranche door een gedeelte van 
de openstaande huurachterstand over 
2022, te weten € 62.995, kwijt te 

schelden. 
 
Beslispunt 5 (Enkel bestemd voor college) 

In te stemmen met de brief Besluit 
Specifieke Uitkering IJsbanen en 
Zwembaden (SPUK IJZ) en deze te 

verzenden aan Optisport. 

2022-0147726 
Opheffing en liquidatie GR 
Drechtwerk - Adviesnota 

Beslispunt 1 (Enkel bestemd voor college) 
1. In te stemmen met de opheffing van 
de GR Openbaar Lichaam Sociale 

Werkvoorzieningen Drechtwerk per 1 
januari 2023 onder de voorwaarde dat de 
raad toestemming verleent voor de 

zestiende wijziging van de GR Sociaal.  
 
Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 

2. In te stemmen met de zienswijze 
(bijlage 3) op het liquidatieplan van de 
GR Openbaar Lichaam Sociale 

Werkvoorzieningen Drechtwerk (bijlage 
2). 

 
Beslispunt 3 (Enkel bestemd voor college) 
3. In te stemmen met de 

opdrachtverlening aan de GR Openbaar 
Lichaam Sociale Werkvoorzieningen 
Drechtwerk voor het verrichten van de 

noodzakelijke activiteiten voor liquidatie 
en afwikkeling (bijlage 3). 

1. Conform 
2. Conform met 
redactionele wijziging 

3. Conform 

2022-0148326 
Beantwoording art. 39 vragen 

m.b.t. onderhoud houten 
bruggen en beschoeiingen. - 
Adviesnota 

Beslispunt 1 (Enkel bestemd voor college) 
In te stemmen met de beantwoording 

van de artikel 39 vragen van de heer 
Pauw d.d. 26 augustus 2022, inzake 
onderhoud houten bruggen en 

beschoeiing. 

Conform met redactionele 
wijzigingen.  


