
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 24 januari 2023 nummer 02 

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. 17 januari 
2023 

De BenW openbare besluitenlijst 17 

januari 2023 vast te stellen. 

Conform  

2023-0007758 
Management letter 2022 - 
Adviesnota 

Beslispunt 1  
Kennis te nemen van de Management 
letter 2022. 

 
Beslispunt 2  
In te stemmen met de bestuurlijke reactie 

op de Managementletter (bijlage 2) en 
deze aan te bieden aan de 
Auditcommissie; 

Conform met redactionele 
wijzigingen 

2023-0009089 

Sturing en financiering Zorg- en 
Veiligheidshuis ZHZ - 
Adviesnota 

Beslispunt 1 

In te stemmen met voortzetting van de 
positionering van het Zorg- en 
Veiligheidshuis als onafhankelijke 

netwerkorganisatie onder de 
beheersmatige vlag van de gemeente 
Dordrecht zoals beschreven in het advies 

in bijlage 1.  
 

Beslispunt 2 
Haar standpunt kenbaar te maken ten 
aanzien van aanpassing van de 

gemeentelijke inwonerbijdrage aan het 
Zorg- en Veiligheidshuis, voor 30 januari 
2023, opdat de stuurgroep van het Zorg- 

en Veiligheidshuis een sluitende begroting 
voor 2024 kan opstellen. 
 

Beslispunt 3 
Haar gewenste aanpassingen en 
aanvullingen ten aanzien van het 

(aangepaste) samenwerkingsconvenant 
opgenomen in bijlage 3, en de gewenste 
aanpassingen en aanvullingen ten 

aanzien van de bijdrageovereenkomst, 
opgenomen in bijlage 4, kenbaar te 
maken voor 30 januari 2023. 

Conform  

2023-0009416 

De toezichthouders werkzaam 
bij het Regionaal Operationeel 

Beslispunt 1 

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa) en/of toezichthouders/handhavers 

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 

Bestuurlijk Team (ROBT) 
aanwijzen als Toezichthouders 
voor Sliedrecht. - Adviesnota 

die werkzaam zijn voor het Regionaal 
Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) als 
toezichthouder aan te wijzen voor de 

navolgende wetten en verordeningen: 
Alle wetten genoemd in de domeinlijst als 
bedoeld in artikel 1 van de Regeling 

Domeinlijsten van de betreffende 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 
 

De volgende verordeningen/wetten met 
de bijbehorende regels: 
 

•       Algemene plaatselijke verordening 
Sliedrecht 2022; 

 
•       Afvalstoffenverordening Sliedrecht; 
 

•       Wet basisregistratie personen; 
 
•       Alcoholwet; 

 
•       Havenverordening Sliedrecht; 
 

•       Huisvestingswet 2014 c.q. 
Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019; 
 

•       Marktverordening gemeente 
Sliedrecht 2015; 
 

•       Wet op de kansspelen; 
 

•       Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo);\ 
 

• Winkeltijdenwet c.q. Verordening 
inzake winkeltijden Sliedrecht. 

 
Beslispunt 2 
Het Hoofd RIEC volmacht te verlenen om 

namens de gemeente de benodigde 
legitimatiebewijzen af te geven en te 
ondertekenen; 

 
Beslispunt 3 
Deze besluiten in werking te laten treden 

op de dag na publicatie ervan. 


