
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 17 januari 2023 nummer 01 

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. 20 december 
2022 

De BenW openbare besluitenlijst 20 

december 2022 vast te stellen. 

Conform  

2022-0167382 
Vaststellen Bomenverordening 

2023 - Raadsvoorstel 

De Bomenverordening 2023 vast te 
stellen. 

Conform met redactionele 
wijziging 

2023-0004811 

Verordening Uitsluitend recht 
GR Sociaal gemeente Sliedrecht 

2023 - Raadsvoorstel 

In te stemmen om met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2023 Verordening 
Uitsluitend recht GR Sociaal gemeente 

Sliedrecht 2023 (bijlage 1) vast te stellen 
onder intrekking van Verordening 
Uitsluitend recht Drechtwerk 2018 

gemeente Sliedrecht zoals vastgesteld op 
13 maart 2018. 

Conform met redactionele 

wijziging 

2023-0007439 
Beantwoording artikel 39 

vragen Slydregt.NU inzake 
'Verhoging tarieven Qbuzz' - 
Adviesnota 

In te stemmen met de beantwoording 
van de artikel 39 vragen van Slydregt.NU 

d.d. 20 december 2022 inzake 'Verhoging 
tarieven Qbuzz'. 

Mandaat portefeuillehouder 

2022-0196353 
Intentieovereenkomst 

Sliedrecht-Noord - Adviesnota 

Beslispunt 1  
In te stemmen met de voorliggende 

intentieovereenkomst voor de start van 
een gezamenlijke haalbaarheidsstudie 
voor Sliedrecht-Noord met marktpartijen. 

 
Beslispunt 2  

Wethouder Spek te machtigen tot 
ondertekening van de 
intentieovereenkomst. 

 
Beslispunt 3  
De raad te informeren via de bijgevoegde 

CIB. 

Conform met redactionele 
wijzigingen  

2022-0188641 

Woningbouwopgave 2023 e.v. 
en rapportage "Strategisch 

advies woningbouwopgave 

Beslispunt 1 

Kennis nemen van de brief van de vier 
woonregio’s in Zuid-Holland-Zuid aan de 

provincie Zuid-Holland over de 
Realisatieagenda/Woondeal. 

Conform met redactionele 

wijzigingen 
 



Onderwerp Voorstel Besluit 

Drechtsteden" van bureau 
BRINK - Adviesnota 

 
   
Beslispunt 2 

Kennis nemen van de rapportage BRINK, 
strategisch advies woningbouwopgave 
Drechtsteden en de gemeenteraad 

voorstellen de rapportage in Q1 2023 te 
bespreken. 
 

   
Beslispunt 3 
De brief aan de provincie, de rapportage 

van BRINK en de oplegnotitie ter 
informatie doorgeleiden naar de 

gemeenteraad. 

2022-0201702 

Herontwikkeling Kerkbuurt nr. 
69-87 - Adviesnota 

Beslispunt 1 

Geen medewerking te verlenen aan de 
realisatie van de planontwerpen die dit 
jaar (2022) voor de herontwikkeling 

Kerkbuurt 69-87 zijn ingediend.  
 
Beslispunt 2 

Plannen die voor dit ruimtelijke initiatief 
volgen uitsluitend in behandeling te 

nemen wanneer deze voldoen aan de 
(stedenbouwkundige) voorwaarden die 
gesteld zijn in het programma van eisen 

herontwikkeling Kerkbuurt 69-87 
(collegebesluit mei 2020). 
 

Beslispunt 3 
De aangevraagde 
planontwikkelingssubsidie (€10.000) toe 

te kennen op basis van de 
Subsidieregeling Stimuleringssubsidies 
Kerkbuurt 2020; de aangevraagde 

transformatiesubsidie (€30.000) en 
gevelsubsidie (€62.500) af te wijzen. 

Conform met redactionele 

wijziging 

2022-0204376 
Toestemming vestiging recht 

van opstal en erfdienstbaarheid 
warmtenet Griendencollege - 
Adviesnota 

Ingevolge artikel 76q Wet op het 
voortgezet onderwijs toestemming te 

verlenen voor de vestiging van het recht 
van opstal en de erfdienstbaarheid ten 
behoeve van een warmte overdracht 

station en warmtelevering op het perceel 
van het Griendencollege, kadastraal 
bekend als gemeente Sliedrecht, sectie I 

nummer 7877. 

Conform 

2022-0196501 
Eerste wijziging 
legesverordening 2023 - 

Adviesnota 

Beslispunt 1 
De 1e wijziging legesverordening 2023 
vast te stellen. 

 
Beslispunt 2 
De raad hiervan op de hoogte stellen 

middels bijgevoegd CIB 

Conform 

2022-0151610 Beslispunt 1 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 

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Convenant en beleidsregel 
ondernemersfonds - Adviesnota 

Het bijgevoegde Convenant 
ondernemersfonds Sliedrecht vast te 
stellen. 

 
Beslispunt 2 
De Beleidsregel ondernemersfonds 

Sliedrecht 2023 vast te stellen. 
 
Beslispunt 3 

Burgemeester J.M. de Vries besluit om: 
 
Volmacht te verlenen op grond van artikel 

171 lid 2 van de Gemeentewet aan 
wethouder R. Bijderwieden als 

portefeuillehouder Economische Zaken tot 
ondertekening van het Convenant 
ondernemersfonds Sliedrecht. 

2023-0000137 
Vaststelling Jaarprogramma 

OZHZ 2023 - Adviesnota 

Beslispunt 1 
Het jaarprogramma 2023 voor gemeente 

Sliedrecht vast te stellen. 
 
   

Beslispunt 2 
De gemeenteraad met een CIB en OZHZ 

met bijgevoegde conceptbrief te 
informeren over de vaststelling 

Conform met redactionele 
wijzigingen.  


