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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 19 december 2017-42

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra, secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabrielle Kwist
Afwezig : -

No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 12 december 2017

2

Handhaving Baanhoek 167
met bestuurlijke dwang

3

Addendum
Samenwerkingsovereenkomst
Staatsliedenbuurt

4

Zelfevaluatie

BRP 2017.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 12 december 2017
vast te stellen
In te stemmen om over te gaan tot
handhaving met bestuurlijke
dwangmiddelen.

1. In te stemmen met
bijgevoegde Addendum
Samenwerkingsovereenkomst
Staatsliedenbuurt;
2. Bijgevoegde Addendum
Samenwerkingsovereenkomst
Staatsliedenbuurt aan de raad
voor te leggen;
3. De raad voor te stellen een
krediet te voteren van € 3,3
mio;
De raad voor te stellen
bijgevoegde
begrotingswijziging vast te
stellen.
1. Schakelfunctionaris
Dienstverlening Drechtsteden
G.M. Speets aan te wijzen als
beveiligingsfunctionaris BRP.
2. Het uittreksel zelfevaluatie BRP
2017 vaststellen, laten
ondertekenen en voor 31
december 2017 naar de
autoriteit Persoonsgegevens en
de minister van Binnenlandse
zaken en Koninkrijksrelaties te
sturen.

Besluit
Conform
Conform, met een tekstuele
aanpassing in de adviesnota
in afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)
De portefeuillehouder is
gemandateerd wijzigingen
aan te brengen.

Conform

No

Onderwerp

5

Vaststellen ontwerpen 2018
speel-, sport- en
ontmoetingsplekken.

6

Verlaging verkoophoeveelheid
softdrugs in de coffeeshop (de
'1-gramsmaatregel')

7

Instellen Ondernemersfonds
o.b.v. reclamebelasting
Kerkbuurt, Burgemeester
Winklerplein en
Woonboulevard Sliedrecht

Voorstel
3. In te stemmen met de door
Dienstverlening Drechtsteden
voorgestelde opvolging van de
in de managementrapportage
zelfevaluatie BRP 2017
genoemde acties en
aanbevelingen.
1. In te stemmen met de
(gekozen) ontwerpen voor de
speel-, sport- en
ontmoetingsplekken in de
Vogelbuurt-Zuid en de
Buitenuitbreiding-West en deze
vrij te geven voor reactie.
2. De gemeenteraad door middel
van bijgesloten college
informatiebrief op de hoogte
brengen van bovenstaand
besluit.
De gemeenteraad besluit:
1. Te constateren dat het
verlagen van de
verkoophoeveelheid softdrugs
in de coffeeshop van 5 gram
naar 1 gram per persoon per
dag juridisch haalbaar is en
bestuursrechtelijk is te
handhaven;
2. Haar steun uit te spreken voor
aanpassing door de
burgemeester van het
Coffeeshopbeleid Sliedrecht,
inhoudende het verlagen van
de maximale
verkoophoeveelheid softdrugs
naar 1 gram per persoon per
dag voor personen van 18
tot en met 21 jaar.
1. In te stemmen met de
oprichting van een drietal
ondernemersfondsen op basis van
reclamebelasting voor
respectievelijk de winkelgebieden
Kerkbuurt, Burgemeester
Winklerplein en de Woonboulevard
Sliedrecht.
2. De raad voor te stellen vast te
stellen:
a. de Verordening op de heffing en
invordering van reclamebelasting
voor het Winkelgebied Kerkbuurt
van de gemeente Sliedrecht;

Besluit

Conform, met een tekstuele
aanpassing in de CIB, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)
Communicatie wordt
gevraagd mee te lezen.

Conform met deze
aanvulling (vetgedrukt)

Conform, met een tekstuele
aanpassing in het
raadsvoorstel, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

No

Onderwerp

Voorstel
b. de Verordening op de heffing en
invordering van reclamebelasting
voor het Burgemeester
Winklerplein van de gemeente
Sliedrecht;

Besluit

c. de Verordening op de heffing en
invordering van reclamebelasting
voor de Woonboulevard Sliedrecht
van de gemeente Sliedrecht.
3. In de verdere uitwerking een
uitvoeringsovereenkomst te sluiten
tussen het College van B&W en de
Winkeliersvereniging Kerkbuurt, de
Ondernemersvereniging
Winklerplein en de Vereniging
Meubelboulevard Sliedrecht.
4. Na vaststelling van de
verordeningen door de raad deze
conform de Gemeenschappelijke
Voorziening Officiële Publicaties
(GVOP) te publiceren.

8

Afhechten aantal
verbeteracties FPC.

9

Beantwoording art 39 vragen
PvdA-fractie over GenX
grondverzet en depot

10

Wijziging verordening en
nadere regels beschermd
wonen en opvang.

5. De inrichtingskosten en extra
inhuurkosten, die verband houden
met de start van de drie
ondernemersfondsen, tot een
bedrag van maximaal € 25.000, te
bekostigen en te dekken uit het
budget van de economische
agenda jaarschrijf 2017
(60700034).
1. De budgethouderslijst 2017
vast te stellen per 1 juli 2017
2. Kennis te nemen van de
bijbehorende parafenlijst
3. In te stemmen met het
memorandum voorstel
memorialen
In te stemmen met de
beantwoording van de vragen van
de PvdA-fractie over GenX
grondverzet en depot

U wordt voorgesteld:
1. De nadere regels beschermd
wonen en opvang gemeente
Sliedrecht vast te stellen,
onder voorbehoud van het
vaststellen van de wijziging
van de verordening beschermd
wonen en opvang gemeente
Sliedrecht 2017, eerste
wijziging door de raad.

Conform, met een tekstuele
aanvulling beslispunt 1 (en
verder…)

Conform

Conform, met een tekstuele
aanpassing in het
raadsvoorstel (1 woordje),
in afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

No

Onderwerp

11

Transformatieagenda
beschermd wonen en opvang
2017-2020 Regio Drechtsteden
en AlblasserwaardVijfheerenlanden

12

Huurovereenkomst tussen
gemeente Sliedrecht en Tablis
wonen voor Bonkelaarplein 56-7

Voorstel
2. De gemeenteraad voor te
stellen de wijziging van de
verordening beschermd wonen
en opvang gemeente
Sliedrecht 2017, eerste
wijziging vast te stellen.
U wordt gevraagd om:
1. De raad voor te stellen om de
visie zoals beschreven in
paragraaf 1.2. van de
tranformatieagenda te
onderschrijven en te streven
naar een sluitende
ondersteuningsaanpak voor
inwoners met psychische en/of
psychosociale problemen en
inwoners die door de risico's
voor hun veiligheid als gevolg
van huiselijk geweld dakloos
zijn geraakt en onvoldoende in
staat zijn om hun problemen
zelf of in hun eigen omgeving
op te lossen, waarbij - waar
mogelijk - de ondersteuning
dichtbij de cliënt wordt
georganiseerd.
2. De raad voor te stellen om het
college opdracht te geven om
zowel op lokaal als regionaal
niveau, samen met de
regiogemeenten en sociale
partners, deze visie verder uit
te werken om zo de gewenste
sluitende aanpak te realiseren.
College:
Instemmen met de
huurovereenkomst tussen de
Gemeente Sliedrecht en Tablis
wonen voor Bonkelaarplein 5-6-7
ten behoeve van de huisvesting
van het Sociaal team Sliedrecht,
inclusief de JGZ.
Burgermeester:
Machtigen van mevrouw G.J.
Visser-Schlieker, wethouder
Sociaal, om boven genoemde
huurovereenkomst te
ondertekenen op een nader
overeen te komen datum in januari
2018.

Besluit

Conform

Conform

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

