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Onderwerp
Beëindiging samenwerking Stichting Dierenasiel Sliedrecht e.o.
Besluit
1. De beëindiging bevestigen en vastleggen in een brief aan de
Stichting;
2. De gemeenteraad te informeren door middel van een CIB.

Zaaknr. 1727174
A.P.J. van
Hemmen
VTH

4b

Onderwerp
Van evaluatie Verantwoordingsdag 2015 naar Verantwoordingsdag
Sliedrecht 2.0.
Besluit
1. Vaststellen dat een Verantwoordingsdag een nuttig instrument is,
maar wel doorontwikkeld dient te worden op inhoud en vorm.
2. Vaststellen dat een Verantwoordingsdag onder verantwoordelijkheid
van de gemeenteraad wordt georganiseerd
3. De volgende aanbevelingen aan de agendacommissie via een brief
kenbaar maken:
a. Aangeven dat het college de Verantwoordingsdag ziet als
mogelijkheid om de stand van zaken ten aanzien van de
begrotingsdoelen te presenteren;
b. Actief betrekken van de Sliedrechtse stakeholders;
c. Het bevorderen van een interactieve opzet op een externe locatie;
d. De datum van de Verantwoordingsdag plaats laten vinden na
afronding van het inhoudelijk deel van de jaarstukken.

Zaaknr. 1729534
J.P. Tanis
Staf

4c

Onderwerp
Beantwoording artikel 39 vragen CDA omtrent de veiligheid in de
zwembaden.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief op de artikel 39 vragen.

Zaaknr. 1729766
G.J. VisserSchlieker
VTH

4d

Onderwerp
Subsidiebeleid Sociaal Gemeente Sliedrecht 2017-2020 en
bezuinigingsvoorstellen subsidies 'Gemeente Sliedrecht 2017-2018'.
Besluit
Het college wordt voorgesteld:
1. De nota 'Subsidiebeleid Sociaal Gemeente Sliedrecht 2017-2020' ter
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
2. De nota ' Bezuinigingsvoorstellen subsidies Gemeente Sliedrecht
2017-2018' ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De Raad voor te stellen in te stemmen met het niet volledig realiseren
van het bezuinigingsspoor subsidies.
4. De Raad voor te stellen het besparingsverlies 2017, zijnde € 28.250
te dekken uit de vrije ruimte in de begroting 2017 en het
besparingsverlies voor de jaren 2018 e.v. te betrekken in de
Kadernota 2018.
5. De bijgevoegde begrotingswijziging ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden.
6. Het subsidieplafond vast te stellen op € 3.353.062.

Zaaknr. 1727860
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

4e

Onderwerp
Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017.
Besluit
1. De Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017 ter vaststelling aan
te bieden aan de gemeenteraad onder gelijktijdige intrekking van de
Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010.

Zaaknr. 1727863
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

Arjan Zwaan

2. Na vaststelling van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017
door de raad daarvan een kennisgeving te plaatsen in de
eerstvolgende editie van de Merwestreek en tevens te publiceren in
de centrale voorziening voor de decentrale regelgeving op
www.overheid.nl.
4f

Onderwerp
Ontwerpjaarrekening 2015 Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht.
Voorstel
De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de ontwerpjaarrekening
2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en
Sliedrecht conform bijgaand concept raadsvoorstel en ontwerp
raadsbesluit.

Zaaknr. 1727851
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

4g

Onderwerp
Benoeming bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht
Voorstel
De gemeenteraad voorstellen de heer J.A. Lavooi te benoemen als
bestuurslid van OPOPS.

Zaaknr. 1720804
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

4h

Beantwoording artikel 39 vragen m.b.t. E-nose van de SGP-CU
Besluit
De beantwoording vast te stellen.

Zaaknr. 1718118
G.J. VisserSchlieker
Ruimte/Staf

4i

Onderwerp
Bijdrage Rivierdijk 739-743 & anterieure overeenkomst.
Besluit
1. Een bijdrage van € 25.000 aan de eigenaar van de locatie te
verstrekken;
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ten laste van de Reserve
Kleinschalige Herontwikkeling en bijgevoegde begrotingswijziging vast
te stellen.

Zaaknr. 1728215
L. van Rekom
Ruimte

4j

Onderwerp
Capaciteit en regelgeving begraafplaats.
Besluit
1. In te stemmen met het individueel ruimen van particuliere graven
waarop geen rechten meer rusten.
2. Op het veld 'huurgraven' individueel nieuwe graven uit te geven en
hier éénmalig ad € 207.878 voor op te nemen in het Meerjaren
InvesteringsPlan (MIP) bij de Kadernota 2018.
3. In afwijking van de nota gemeentelijke balans hiervoor een
afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren.
4. Een maatschappelijke discussie te organiseren over een nieuwe
begraafplaats en de uitbreidingsmogelijkheden op de oude
begraafplaats.
5. Het college opdracht te geven voor uitvoering van een
locatieonderzoek en haalbaarheidsstudie naar een tweede
begraafplaats en hiervoor éénmalig € 27.272 beschikbaar te stellen in
2017.
6. In te stemmen met het dempen van de watergang op de
begraafplaats ten behoeve van het beschikbaar maken van graven en
hier éénmalig ad € 214.081 beschikbaar voor te stellen.
7. De huidige en toekomstige kostendekkendheid van de begraafplaats
te analyseren door derden waarbij ook het scenario van een tweede
begraafplaats wordt uitgewerkt en hier éénmalig € 10.769 in 2017
voor beschikbaar te stellen.

Zaaknr. 1717561
A.S. Dijkstra
Ruimte

2

8. De resultaten van het locatieonderzoek, haalbaarheidsonderzoek en
de analyse van de kostendekkendheid te presenteren aan de
gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2017.
9. De hierboven benoemde kosten ten laste te brengen van de reserve
onderhoud begraafplaats.
10. De bijgesloten begrotingswijziging vast te stellen.
11. De beheerverordening begraafplaats Sliedrecht 2017 vast te stellen.
4k

Onderwerp
Voorstel kwaliteitsimpuls groen.
Besluit
In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 50.000 structureel en
incidenteel € 50.000 in 2017 en 2018 om het openbaar groen een
kwaliteitsimpuls te geven.

Zaaknr. 1718118
A.S. Dijkstra
Ruimte

4l

Onderwerp
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Staatsliedenbuurt.
Besluit
1. Hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vast te
stellen overeenkomstig bijgevoegd besluit;
2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
Staatsliedenbuurt, bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0610.bp08Staatsliedenb-3001, gewijzigd vast te stellen;
3. De gemeenteraad voor te stellen bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Staatsliedenbuurt geen exploitatieplan als bedoeld
in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Zaaknr. 1697798
A.S. Dijkstra
Ruimte
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