
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 1 november 2022 nummer 39 

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. 18 oktober 
2022 

De BenW openbare besluitenlijst 18 

oktober 2022 vast te stellen. 

Conform 

2022-0171775 
Minimabeleid - Gemeente 

Sliedrecht - Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
In te stemmen met het Minimabeleid – 

Gemeente Sliedrecht (bijlage 1). 
 
Beslispunt 2 

In te stemmen met de verordening 
Persoonlijk Minimabudget Sliedrecht 
(bijlage 2) onder intrekking van de 

voorgaande versie van deze verordening 
zoals vastgesteld op 8 februari 2022. 

 
Beslispunt 3 (Enkel bestemd voor college) 
In te stemmen met het intrekken van de 

nadere regels Persoonlijk Minimabudget 
Sliedrecht na vaststelling van de 
Verordening Persoonlijk Minimabudget 

Sliedrecht in de raad. 
 
Beslispunt 4 (Enkel bestemd voor college) 

In te stemmen met de toelichting (bijlage 
3) op de verordening Persoonlijk 
Minimabudget Sliedrecht ter vaststelling 

van de verordening. 

Conform met redactionele 
wijzigingen.  

2022-0172332 
Verordening jeugdhulp 
gemeente Sliedrecht - 

Raadsvoorstel 

De verordening jeugdhulp gemeente 
Sliedrecht 2022 vast te stellen. 

Conform 

2022-0172328 

Beleidsplan schuldhulpverlening 
2021 – 2024 SamenWerken aan 

nieuw perspectief - 
Raadsvoorstel 

In te stemmen met het beleidsplan 

schuldhulpverlening 2021-2024 
SamenWerken aan nieuw perspectief 

(bijlage 1). 

Conform met redactionele 

wijziging.  

2022-0173281 
11.00 uur : Ambitiedocument 
Sliedrecht-Noord (incl. Jan 

Freije) - Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
De ambities als beschreven in "een wijk in 
de polder" te steunen.  

Conform met redactionele 
wijzigingen.   
 



 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 
 

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

 

 

De ambities als beschreven in "een wijk 
voor iedereen" te steunen. 
De ambities als beschreven in "mobiliteit" 

te steunen. 
 

Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 
Het Ambitiedocument Sliedrecht-Noord 
vast te laten stellen. 

2022-0174154 
Ontwikkelscenario's locatie 

Groen van Prinsterer - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
Te besluiten tot ontwikkelscenario 1 

'groen, blauw en ontmoeten' voor de 
gebiedsontwikkeling locatie Groen van 
Prinsterer en omgeving. 

 
   

Beslispunt 2 
Na besluitvorming over het 
ontwikkelscenario, in samenspraak met 

de omgeving, toe te werken naar een 
definitief planontwerp. 
 

   
Beslispunt 3 (Enkel bestemd voor college) 
In te stemmen met het voorstel om 

vanuit het college te besluiten tot het 
ontwikkelscenario 'groen, blauw en 
ontmoeten' als voorkeursscenario voor de 

gebiedsontwikkeling locatie Groen van 
Prinsterer en omgeving. 
 

   
Beslispunt 4 (Enkel bestemd voor college) 

De raad voor te stellen om tot de 
ontwikkelrichting 'groen, blauw en 
ontmoeten' te besluiten. 

Conform met redactionele 
wijzigingen.   

2022-0174177 
Zienswijze investeringen Tablis 

Wonen in gemeente 
Molenlanden - Adviesnota 

Positieve zienswijze afgeven op verzoek 
van Tablis Wonen om te mogen 

investeren in de bouw van 50 woningen 
in de gemeente Molenlanden. 

Conform met redactionele 
wijzigingen.  

 


