
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 4/5 oktober 2022 nummer 36 

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

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig : - 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Vaststellen BenW openbare 

besluitenlijst d.d. 27 september 
2022 

De BenW openbare besluitenlijst 27 

september 2022 vast te stellen. 

Conform 

2022-0155472 
Aankoop Rijnstraat 315 ten 

behoeve van de bouw van de 
brandweerkazerne - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te 

maken voor de aankoop van het pand 
Rijnstraat 315.  
 

Beslispunt 2 
Een krediet van €1,1 miljoen ter 
beschikking te stellen voor de aankoop 

van Rijnstraat 315 met als doel het door 
de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
(VRZHZ) realiseren van een nieuwe 

brandweerkazerne op die locatie. 
 
Beslispunt 3 

Bijgevoegde begrotingswijziging vast te 
stellen. 
 

Beslispunt 4 (Enkel bestemd voor college) 
Het principe besluit te nemen tot aankoop 

van het pand Rijnstraat 315 ten behoeve 
van het realiseren van een nieuwe 
brandweerkazerne op die locatie en dit 

besluit kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad met een raadsvoorstel.  
 

Beslispunt 5 (Enkel bestemd voor college) 
Bereid te zijn medewerking te verlenen 
aan de verdere uitwerking van de 

plannen tot realisatie van een nieuwe 
brandweerkazerne en in verband hiermee 
te streven naar een 

samenwerkingsovereenkomst met de 
VRZHZ. 
 

Beslispunt 6 (Enkel bestemd voor college) 
De gemeenteraad te verzoeken om geen 

wensen en bedenkingen uit te spreken 

Conform  



tegen het principe besluit als bedoeld 
onder beslispunt 1. 
 

Beslispunt 7 (Enkel bestemd voor college) 
De gemeenteraad te verzoeken een 

krediet van €1,1 miljoen ter beschikking 
te stellen voor de aankoop van Rijnstraat 
315 met als doel het door de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
(VRZHZ) realiseren van een nieuwe 
brandweerkazerne op die locatie. 

 
Beslispunt 8 (Enkel bestemd voor college) 
De gemeenteraad te verzoeken 

bijgevoegde begrotingswijziging vast te 
stellen. 

2022-0157822 
Participatie bij ruimtelijke 

initiatieven - Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
Het 'Participatiebeleid Sliedrecht, 

Sliedrechtse werkwijze bij ruimtelijke 
initiatieven', vast te stellen 
 

Beslispunt 2 
Kennis te nemen van de 
participatieleidraad 

 
Beslispunt 3 
Participatie verplicht te stellen voor 

gevallen, zoals opgenomen in de 
Advieslijst, waarvoor een (bindend) 
advies van de gemeenteraad nodig is 

 
Beslispunt 4 

De participatie- en inspraakverordening 
vast te stellen en in werking te laten 
treden per de invoeringsdatum van de 

Omgevingswet en daarmee de 
inspraakverordening 2007 in te trekken 

Conform met redactionele 
wijzigingen  

2022-0137606 
Adviesrecht - Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
1a De Advieslijst (zie bijlage) vast te 
stellen en daarmee te besluiten dat als er 

sprake is van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
(hierna: BOPA) en de aanvraag valt 
binnen één of meerdere van de 

opgenomen categorieën de advieslijst, 
een bindend advies van de gemeenteraad 
nodig is; 

 
1b dat geen bindend advies van de 
gemeenteraad nog is als de aanvraag 

past binnen de door de gemeenteraad 
vastgestelde kaders zoals visies, nota's 
van uitgangspunten, programma van 

eisen, (master)plannen of andere door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders die 
specifiek zijn gericht op de daarvoor 

Conform  



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

 
 
 

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

 

ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning voor een BOPA; 
 

1c dat geen bindend advies van de 
gemeenteraad nodig is als de aanvraag al 

moet worden geweigerd op inhoudelijke 
gronden wegens strijd met wet- en 
regelgeving en/of beleid. 

 
Beslispunt 2 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van de dag waarop de Omgevingswet in 
werking treedt. 

2022-0154946 
Gemeentelijke adviescommissie 

omgevingskwaliteit. - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
De gemeentelijke adviescommissie 

conform het bijgevoegde 
benoemingsbesluit vast te stellen. 
 

Beslispunt 2 
De Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit 

Sliedrecht vast te stellen 

Conform 

2022-0156477 

Delegatiebesluit omgevingsplan 
Sliedrecht - Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 

Het 'Delegatiebesluit omgevingsplan 
Sliedrecht' vast te stellen voor 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Conform  

2022-0155719 

APV 2022 eerste wijziging - 
Raadsvoorstel 

De Algemene Plaatselijke Verordening 

Sliedrecht 2022 eerste wijziging vast te 
stellen. 

Conform   

2022-0151380 
Vaststellen grens bebouwde 

kom volgens de Wet 
natuurbescherming - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
De grens bebouwde kom volgens de Wet 

natuurbescherming vast te stellen. 

Conform met redactionele 
wijziging 

2022-0158161 

Aanvraag aanwijzing lokale 
publieke media instelling - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 

In te stemmen met het positieve advies 
aan het Commissariaat voor de Media om 
Stichting MerweRadio aan te wijzen als 

lokale publieke media-instelling voor de 
gemeente Sliedrecht voor een nieuwe, 
aansluitende periode van vijf jaar. 

Conform met redactionele 

wijziging  


