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Onderwerp Voorstel Besluit 

Vaststellen BenW openbare 

besluitenlijst d.d. 1 november 
2022 

De BenW openbare besluitenlijst 1 

november 2022 vast te stellen. 

In de openbare 

besluitenlijst zijn twee 
wijzigingen doorgevoerd: 
- Aan "beleidsplan 

schuldhulpverlening" 
toegevoegd: met 

redactionele wijziging 
- Beslispunten Groen van 

Prinsterer aangepast, 

met voorkeur voor 
groen blauw scenario.  

2022-0135438 
Uitbreiding Prins Willem-

Alexanderschool locatie 
Professor van der Waalslaan - 
Raadsvoorstel 

Beslispunt 1 
In te stemmen met de uitbreiding van de 

Prins Willem-Alexanderschool locatie 
Professor van der Waalslaan met 264 m²; 
 

a. 161 m² om het ruimtetekort op basis 
van de verordening onderwijshuisvesting 
gemeente Sliedrecht 2015 op te lossen. 

 
b. 103 m² extra om de beperkte 
functionaliteit van het bestaande gebouw 

voor hedendaags onderwijs op te lossen 
en hiervoor op basis van artikel 31 van de 
verordening af te wijken van het 

voorgeschreven aantal m². 
 
Beslispunt 2 

In te stemmen met de uitbreiding van de 
Prins Willem-Alexanderschool locatie 
Professor van der Waalslaan met 324 m² 

kinderopvangvoorziening onder 
voorbehoud van bestuurlijke instemming 

van Partou Kinderopvang met de 
kostprijsdekkende huurprijs en onder 
voorbehoud van de afdekking van risico's 

op leegstand. 
 
Beslispunt 3 

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 

 

 

Voor de totale uitbreiding een krediet 
beschikbaar te stellen van € 2.976.000, 
hiervoor op basis van artikel 31 van de 

verordening af te wijken van de VNG 
normbedragen en daarvoor bijgevoegde 

begrotingswijziging vast te stellen; 
 
a. € 1.376.000 voor de uitbreiding van 

161 m² op basis van de verordening 
onderwijshuisvesting gemeente 
Sliedrecht. 

 
b. € 386.000 voor de uitbreiding van 103 
m² voor verbetering van de 

functionaliteit. 
 
c. € 1.214.000 voor de uitbreiding van 

324 m² voor kinderopvang. 
 
   

Beslispunt 4 
Het bouwheerschap voor de uitbreiding 
van de Prins Willem-Alexanderschool 

locatie Professor van der Waalslaan te 
beleggen bij de Stichting Christelijk 

Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht. 

2022-0177766 

Ondertekenen energieakkoord 
Programmaraad - Adviesnota 

Beslispunt 1 (Enkel bestemd voor college) 

Kennis te nemen van het Energieakkoord 
Drechtsteden Energieneutraal 30/40/50 
 

Beslispunt 2 (Enkel bestemd voor college) 
Portefeuillehouder Spek met 

terugwerkende kracht mandaat te 
verlenen om het Energieakkoord namens 
de gemeente Sliedrecht te ondertekenen. 

Conform met redactionele 

wijziging in beslispunt 2.   


