
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 25 januari 2022 nummer 3 

Aanwezig: burgemeester De Vries, wethouder Spek, wethouder Goverde, wethouder Vat en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 18 
januari 2022 

De openbare besluitenlijst van 18 januari 
2022 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform    

2022-0003919 
Raadsvoorstel Zienswijze 

begrotingswijziging DG&J 2022 

1. De zienswijze op de voorgestelde 
begrotingswijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling Dienst 

Gezondheid en Jeugd voor 2022 vast 
te stellen. 

2. De financiële consequenties van de 
begrotingswijziging, nadat deze door 

het Algemeen Bestuur van de Dienst 

Gezondheid en Jeugd is vastgesteld, 
te verwerken in de eerste turap. 

3. (Enkel bestemd voor college) 
Bijgevoegde concept zienswijze ter 

vaststelling aan de gemeenteraad aan 
te bieden. 

Conform  

2022-0004840 

Adviesnota Reactie op brief 
toezichthouder (PZH) Begroting 

2022 

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde 

concept reactie (zie bijlage). 
2. Akkoord te gaan met memo aan 

auditcommissie  (zie bijlage).   

Conform met redactionele 

wijzigingen 

2022-0007710 
Adviesnota Eneco-miljoen – 

Sliedrechters schuldenvrij en 

actief 

1. In te stemmen met het 
uitvoeringsplan amendement 

Sliedrechters schuldenvrij en actief 

(bijlage 1). 
2. In te stemmen met de CIB – 

Amendement Sliedrechters 
schuldenvrij en actief (bijlage 2). 

Conform met redactionele 
wijzigingen 

 

2022-0005840 

Wijzigen vastgestelde 
koopzondagen 2022 

1. Het college besluit om: 

de vastgestelde koopzondagen 2 en 9 
januari 2022 te laten vervallen en voor de 

winkels op Nijverwaard 12 juni 2022 als 
extra koopzondag toe te voegen. De 

aangewezen koopzondagen voor 2022 

voor Nijverwaard zullen zijn: 
6 februari 

6 maart 
3 april 

1 mei 
12 juni  

4 september 

2 oktober 

Conform  



 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

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

 

 

23 oktober 

6 november 
4 december 

 

2. Voor de winkels op het Noord-Oost 
Kwadrant de vastgestelde 

koopzondagen voor 2022 te wijzigen 
in: 

 
3 april 

10 april 

24 april 
1 mei 

8 mei 
15 mei 

22 mei 

29 mei 
27 november 

4 december 
11 december 

18 december 


