Zaaknummer : 1999689

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 5 december 2017-40

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 28 november
2017

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 28 november 2017
vast te stellen

Besluit
Conform

2

4e Tussenrapportage 2017

Conform, met tekstuele
aanpassingen in het
raadsvoorstel, raadsbesluit
en 4e tussenrapportage, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

3

Samenwerkingsovereenkomst
en intentieverklaring t.b.v.
subsidieaanvraag OCW: Gelijke
Kansen

4

Aanvraag
omgevingsvergunning voor het
realiseren van 6
appartementen in het
voormalige kantoorpand aan
de Stationsweg 21-23 te
Sliedrecht.

1. De 4e Tussenrapportage 2017
vast te stellen;
2. In te stemmen met inhoud en
verzending raadsvoorstel bij 4e
Turap 2017;
3. In te stemmen met
begrotingswijziging 2017, nr.
25 en met doorgeleiding
hiervan naar raad.
1. In te stemmen met de
samenwerkingsovereenkomst
met het Griendencollege ter
versterking van de gelijke
kansen in het onderwijs, zoals
opgenomen in de
conceptovereenkomsten in de
bijlagen.
2. Hiertoe de
intentieovereenkomst (zie
bijlage 2) te ondertekenen.
3. De heer J.P. Tanis te
machtigen om
bovengenoemde
intentieverklaring en
samenwerkingsovereenkomst
te ondertekenen op 5
december 2017.
1. De ingediende zienswijzen
ontvankelijk te verklaren.
2. In overeenstemming met het
'Zienswijzenverslag november
2017' de ingebrachte
zienswijzen ongegrond te
verklaren.

Conform

Conform

No

Onderwerp

5

Onderhoud/modernisering
Partycentrum De Lockhorst.

6

Artikel 39 vragen van het CDA
over station Baanhoek.

7

Straatnaamgeving nieuwbouw
Staatsliedenbuurt (vervolg)

Voorstel
3. De gevraagde
omgevingsvergunning te
verlenen.
1. In te stemmen met het
projectvoorstel voor
onderhoudswerkzaamheden en
modernisering van
Partycentrum De Lockhorst
zoals voorgesteld door de
360®Design Group.
2. In te stemmen met de uitgave
van € 50.000 en dit voor
€ 20.000 te dekken uit de
subsidievordering Optisport
Sliedrecht b.v. 2016 en het
restant van € 30.000 te dekken
uit de voorziening
buitengewoon onderhoud
gebouwen / Zalencentrum De
Lockhorst.
In te stemmen met bijgevoegde
brief ter beantwoording van de
artikel 39 vragen van het CDA.

1. Het toekennen van de naam
"Binnenhof" aan het nieuw aan
te leggen plantsoen gelegen
tussen de Troelstralaan en de
Talmastraat.
2. Voor de naamgeving van het
nieuw aan te leggen plantsoen
gelegen tussen de De Savornin
Lohman laan en de
Troelstralaan een keuze te
maken uit één van de drie
onderstaande invalshoeken en
vervolgens uit één van de drie
daaronder vermelde kandidaatnamen:
2.1 Namen van vrouwelijke politici:
Suze Groenewegplantsoen
Marga Klompéplantsoen
Alida de Jong plantsoen
2.2 Namen van politici uit een
recent verleden:
Zijlstraplantsoen
Van der Louwplantsoen
Van Mierloplantsoen
2.3 Begrippen gerelateerd aan de
staatsinrichting:

Besluit

Conform

Conform, met tekstuele
wijziging in de
beantwoording, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)
Beslispunt 1 : conform
Beslispunt 2 : Suze
Groenewegplantsoen
Beslispunt 3 toevoegen dat
de straatnaamcommissie is
opgeheven

No

8

Onderwerp

Voorstel
Ridderhof
Statenplantsoen
Buitenhof

Vaststelling Centraal
Stembureau en
Hoofdstembureau voor de
verkiezing van de leden van de
gemeenteraad

Voor de ligging van de plantsoenen
wordt verwezen naar de in bijlage
1 opgenomen situatietekening. Het
onder 1 vermelde plantsoen wordt
aangeduid met de naam
“Binnenhof” en het onder 2
vermelde plantsoen met de naam
“Plantsoen nog zonder naam”.
1. Akkoord gaan met het
bijgevoegde voorstel leden
CS/HS voor de periode van
2018 tot en met 2021.
2. Akkoord te gaan met
vervanging van niet meer
beschikbare leden in het
huidige CS/HS tot 2018.
Bij tussentijds vertrekkende
leden zorgen dat samenstelling
CS/HS op orde blijft.

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit

Conform.

