
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 20 december 2022 nummer 46 

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. 13 december 
2022 

De BenW openbare besluitenlijst 13 

december 2022 vast te stellen. 

Conform  

2022-0189371 
Controleverordening 2023 & 

Controleprotocol 2023 - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
Vaststellen van de Controleverordening 

2023 gemeente Sliedrecht. 
 
Beslispunt 2 

Vaststellen van het Controleprotocol 2023 
gemeente Sliedrecht. 

Conform met redactionele 
wijzigingen  

2022-0199155 
Zienswijzen 
gemeenschappelijke regelingen 

sociaal - Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
In te stemmen met de zienswijzebrief 
(bijlage 4) op de tweede bestuurlijke 

rapportage 2022 van de GR Dienst 
Gezondheid en Jeugd ZHZ. 

 
Beslispunt 2 
In te stemmen met de zienswijzebrief 

(bijlage 5) op de tweede bestuurlijke 
rapportage 2022 en de bijdrage 
verordening 2023 van de GR Sociaal. 

Conform met redactionele 
wijzigingen  

2022-0158162 
Integraal Kindcentrum Valkweg 

- Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
In te stemmen met de realisatie van een 

Integraal Kindcentrum aan de Valkweg; 
 

a. 1977 m² vervangende nieuwbouw 
Openbare Basisschool "De Wilgen" en 
Christelijke Basisschool "De Prins Willem 

Alexander", locatie Valkweg. 
 
b. 460 m² ruimte voor kinderopvang 

onder voorbehoud van bestuurlijke 
instemming van kinderopvangaanbieders 
met de kostprijsdekkende huurprijs en 

onder voorbehoud van de afdekking van 
risico's op leegstand. 
 

c. 1590 m² vervangende nieuwbouw voor 
sporthal "De Valk". 
 

Conform met redactionele 
wijzigingen  



Onderwerp Voorstel Besluit 

d. 210 m² maatschappelijke vierkante 
meters ten behoeve van de buurt. 
 

Beslispunt 2 
Voor de realisatie van het Integraal 
Kindcentrum aan de Valkweg een krediet 

beschikbaar te stellen ter hoogte van € 
16.550.000, hiervoor op basis van artikel 
31 van de verordening af te wijken van 

de VNG normbedragen en daarvoor 
bijgevoegde begrotingswijziging vast te 
stellen; 

 
a. € 7.150.000 voor onderwijshuisvesting. 

 
b. € 1.650.000 voor kinderopvang. 
 

c. € 5.750.000 voor een sporthal. 
 
d. € 750.000 voor maatschappelijke-/ 

wijkfuncties. 
 
e. € 1.250.000 voor bijkomende kosten. 

 
Beslispunt 3 
Het bouwheerschap voor de realisatie van 

het Integraal Kindcentrum aan de 
Valkweg te beleggen bij Stichting 
Christelijk Onderwijs Papendrecht 

Sliedrecht 

2022-0200580 
Programma en overzicht 
onderwijshuisvesting 2023 - 

Adviesnota 

Voor 2023 geen programma & overzicht 
onderwijshuisvesting vast te stellen zoals 
bedoeld in art. 11 van de verordening 

voorziening huisvesting gemeente 
Sliedrecht 2015. 

Conform 

2022-0200449 
Afwijken aanbestedingsbeleid 

Drechtsteden - 
portfoliomanagement - 
Adviesnota 

Voor de voortgang en kwaliteit in het 
ontwikkeltraject van portfoliomanagement 

in Sliedrecht af te wijken van het 
aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden 
en in te stemmen met een 1 op 1 

opdracht aan TwijnstraGudde. 

Conform  

2022-0200914 
Afwijken inkoopadvies: 
Verlengen inhuurcontract 

projectleider proeftuin 
Sliedrecht-Oost Aardgasvrij - 
Adviesnota 

Af te wijken van het Regionaal Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en akkoord te gaan 
met het direct inhuren van de huidige 

projectleider van de proeftuin Sliedrecht-
Oost Aardgasvrij 

Conform 

2022-0201067 
Benoeming leden regionale 

adviescommissie (bezwaar en 
beroep) - Adviesnota 

Beslispunt 1 
De volgende personen te benoemen tot 

lid / (plaatsvervangend) voorzitter van de 
regionale adviescommissie: 

 
Dhr. mr. René Joseph van Boven 
(voorzitter) 

Dhr. mr. Rens van den Berg (voorzitter) 

Conform  



 
 

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

 
 
 

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

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Mevr. mr. Judith Riemersma (lid en 
plaatsvervangend voorzitter) 
Dhr. mr. Hans Visser (lid en 

plaatsvervangend voorzitter) 
Mevr. mr. Elenita Schotborg (lid en 
plaatsvervangend voorzitter) 

Mevr. mr. Sonja Mandemaker - Aleman 
(lid en plaatsvervangend voorzitter) 
Dhr. mr. Wim Struijlaart (lid en 

plaatsvervangend voorzitter) 
Dhr. mr. Jörgen Geelhoed (lid en 
plaatsvervangend voorzitter) 

   
Beslispunt 2 

De volgende personen eervol ontslag te 
verlenen van lidmaatschap van de huidige 
adviescommissie Sliedrecht: 

 
Dhr. mr. Chris de Graaf  
Mevr. mr. Judith Riemersma  

Dhr. mr. Wim Struijlaart  
Mevr. mr. Petra Weggemans 

Beantwoording Art. 39 
(schriftelijke) vragen - raadslid 

Pauw - PRO Sliedrecht - Fietsen 
in de trein 

 Conform met redactionele 
wijzigingen  


