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

No
1
2

3

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 21 november
2017
Verlaging verkoophoeveelheid
softdrugs in de coffeeshop (de
'1-gramsmaatregel)

Statutenwijziging VNG.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 21 november 2017
vast te stellen
Het college besluit: De
gemeenteraad een raadsvoorstel
aan te bieden inhoudende:
a. De constatering dat de '1gramsmaatregel' juridisch
haalbaar is en
bestuursrechtelijk is te
handhaven;
b. Het uitspreken van steun 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 tot en met
21 jaar.
1. In te stemmen met de
voorgestelde wijziging van de
Statuten van de VNG inzake
vaststelling
arbeidsvoorwaarden voor de
sector gemeenten; De
werkgeverscommissie van de
raad te verzoeken eveneens in
te stemmen met het voorstel
door middel van bijgaand
raadsvoorstel (achteraf en met
terugwerkende kracht);
2. De Burgemeester machtigt een
door hem aan te wijzen
afgevaardigde van Sliedrecht
om voor de statutenwijziging

Besluit
Conform
Conform.
Wethouder Visser-Schlieker
en Van Rekom stemmen
tegen dit voorstel.

Conform, met een kleine
tekstuele aanpassing in de
adviesnota, in afstemming
met de portefeuillehouder
(gemandateerd)
Beslispunt 2 : De
Burgemeester machtigt een
door hem aan te wijzen
afgevaardigde namens
Sliedrecht om voor de
statutenwijziging te
stemmen tijdens de
Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van de
VNG.

No

Onderwerp

4

Zienswijze Geactualiseerde
Perspectiefnota 2018 en
Geactualiseerde Begroting
2018 GR Drechtsteden.

5

Belastingverordeningen 2018.

6

Ondersteuningsprogramma
mantelzorg 2018.

7

Oplevering brede school
Baanhoek-West.

Voorstel
te stemmen tijdens de
Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van de VNG.
In te stemmen met het
raadsvoorstel en de concept
zienswijze Geactualiseerde
Perspectiefnota 2018 en
Geactualiseerde Begroting 2018
van de gemeenschappelijke
regeling Drechtsteden.
De raad voor te stellen de
volgende verordeningen vast te
stellen:
1. de Verordening onroerendezaakbelastingen 2018;
2. de Verordening
reinigingsheffingen 2018;
3. de Verordening rioolheffing
2018;
4. de Verordening
begrafenisrechten 2018;
5. de Verordening havengeld
2018;
6. de Verordening
hondenbelasting 2018;
7. de Verordening leges 2018;
8. de Verordening marktgelden
2018;
9. de Verordening
precariobelasting 2018.
Het college besluit:
1. Het Ondersteuningsprogramma
mantelzorg 2018 vast te stellen
en aan te bieden aan de
gemeenteraad;
2. In te stemmen met de
reactiebrief aan de Adviesraad
Sociaal Domein Sliedrecht.
1. In te stemmen met de
afrekening van de nieuw
gerealiseerde brede school
Baanhoek-West;
2. In te stemmen met
gemeentelijke dekking van
€ 59.000 voor de
overschrijding van € 118.000
op het totale project;
3. De raad bij raadsvoorstel bij 4e
Turap te verzoeken hiervoor €
118.000 extra
investeringskrediet te voteren;
4. € 45.000 te dekken uit de nog
aanwezige middelen in de

Besluit

Conform, met tekstuele
aanpassingen in de
zienswijzebrief en
raadsvoorstel, in
afstemming met de
portefeuillehouder en de
gemeentesecretaris.
(gemandateerd)
Conform
Wethouder Visser-Schlieker
is tegen de Verordening
hondenbelasting 2018.

Conform, met tekstuele
toevoeging bij
kanttekeningen in het
raadsvoorstel, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)
Conform.
Wethouder Visser-Schlieker
is gemandateerd
aanpassingen te doen.
Wethouder Tanis wordt
meegenomen in deze
aanpassingen.
Het investeringskrediet
wordt bij de 4e
tussenrapportage
meegenomen.

No

Onderwerp

8

Sloop Baanhoek 313a

9

Planschadeverzoek
Prinsenweer 26 d.d. 26
oktober 2017.

10

Geluidbelastingkaarten 3e
tranche gemeente Sliedrecht

11

Vervanging archiefbescheiden
mandaattaken
Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid

Voorstel
reserve "Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs";
De overige € 14.000 te dekken
uit de nog aanwezige ruimte
binnen de budgetten voor
onderwijs in de begroting
2017;
1. In te stemmen met sloop tot
maaiveld van de loods
Baanhoek 313a
2. De kosten van € 15.000 te
dekken binnen het thema Expl.
Bouwgronden & woonwijken in
programma 2
Aan verzoeker een
planschadevergoeding o.g.v. artikel
6.1 Wet ruimtelijke ordening van €
2.440,00 te vermeerderen met de
wettelijke rente toe te kennen in
verband met de vaststelling van
het bestemmingsplan
"Benedenveer Noord".
1. De geluidbelastingkaarten 3e
tranche voor de gemeente
Sliedrecht vast te stellen.
2. Dit besluit te publiceren in De
Merwestreek en de
geluidbelastingkaarten te
plaatsen op de gemeentelijke
website.
Vast te stellen het "besluit
vervanging archiefbescheiden
mandaattaken Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid 2017".

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit

Conform

Conform

Conform

Conform

