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Onderwerp
Beantwoording artikel 44-vragen over lokale aanbestedingen.
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 44-vragen van de
CDA-fractie over lokale aanbestedingen zoals verwoord in bijlage 1.
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Onderwerp
Verordening op het toekennen van de erepenning en gemeentepenning.
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen de verordening op het toekennen van
de erepenning en gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht vast
te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen hierdoor de verordening op
toekennen van de erepenning en gemeentepenning van de gemeente
Sliedrecht uit 1998 te laten vervallen.
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied.
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening
Buitengebied, inclusief de "notitie inspraak en overleg " en de
ambtshalve wijzigingen;
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken na publicatie ter
inzage te leggen;
3. Het ontwerpbestemmingsplan (bijlage 1) ter informatie aan de raad te
zenden.
Onderwerp
Landschapsontwerp recreatieve inrichting Merwedeheuvel.
Beslispunten
1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan het college van
b en w van Dordrecht als reactie op het landschapsontwerp
Merwedeheuvel.
2. Kennis te nemen van het verzoek van de raad om de reactie van
het college op het landschapsontwerp ter instemming voor te
leggen aan de raad.
3. Dit verzoek te honoreren en met bijgevoegd raadsvoorstel de brief
met reactie op het landschapsontwerp aan de raad ter instemming
voor te leggen.
Onderwerp
Statushouders en Gemeentelijke Zelf Zorg Arrangementen.
Besluit
1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen extra lokale
ambitie vast te stellen voor huisvesting van statushouders bovenop de
landelijk vastgestelde taakstelling voor Sliedrecht.
2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen
Gemeentelijke Zelf Zorg Arrangementen te realiseren.
Onderwerp
Het Sliedrechtse Compliment.
Besluit
In te stemmen met:
1. Het in 2016 invoeren van de onderscheiding 'Het Sliedrechtse
Compliment' overeenkomstig bijgevoegd ontwerp;
2. De kosten van de onderscheiding met bijbehorende oorkonde ten laste
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te laten komen van het budget burgerparticipatie;
3. De burgemeester zonder uitgebreide advisering de onderscheiding toe
te laten kennen en uit te laten reiken;
4. Via social media en de gebruikelijke communicatiemiddelen
bekendheid te geven aan de mogelijkheid voor inwoners om
kandidaten voor te dragen.
Onderwerp
Locatie Lanser.
Besluit
1. Formeel te besluiten niet akkoord te gaan met het oorspronkelijk plan
en dit verder niet meer in behandeling te nemen.
2. In te stemmen met de opzet van de planaanpassing c.q. –uitwerking
(kleinschalige en kwalitatieve uitwerking, passend binnen de sfeer
van de Rivierdijk), welke heeft geleid tot de drie varianten.
3. Het resultaat van de planuitwerking (de drie varianten) voor te leggen
aan de raad.
4. De raad te informeren over de reacties van de omgeving over het
resultaat van de planuitwerking.
5. De raad te vragen om een keuze te maken uit één van de drie
varianten.
6. Akkoord te gaan met het verlenen van een financiële bijdrage van de
gemeente aan Adriaan van Erk ter dekking van het extra tekort, welke
ontstaat door planaanpassing ten opzichte van het oorspronkelijk plan,
ten laste van de Algemene Reserve.
7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van
€ 40.000,- ten behoeve van het aanschaffen en plaatsen van een
voetbalkooi naast sporthal De Stoep, en de kapitaallasten ten laste van
het product 'Speelvoorzieningen' te brengen.
8. In te stemmen met de vervolgstappen (planning) zoals geformuleerd
in dit voorstel.
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