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Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis , wethouder Visser-Schlieker, wethouder
Van Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
Afwezig : Onderwerp
Beantwoording art 39 vragen CDA-Fractie over Uitvoeren van moties
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de CDA-fractie.
Onderwerp
Beleidsverantwoording 2016.
Besluit
1. De Beleidsverantwoording 2016 (onderdeel jaarverslag) vast te
stellen.
2. Het (beleidsinhoudelijke) deel van de paragraaf grote projecten vast
te stellen.
3. Het (beleidsinhoudelijke) deel van de paragraaf verbonden partijen
vast te stellen.
4. De Beleidsverantwoording 2016 (onderdeel jaarverslag) ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
5. De paragraaf grote projecten (beleidsinhoudelijke deel) ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
6. De paragraaf verbonden partijen ter kennisname (beleidsinhoudelijke
deel) aan te bieden aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Borging economisch claimrecht Griendencollege/SPON.
Besluit
Bijgaande overeenkomst medegebruik te accepteren als borging van het
economisch claimrecht voor het pand Griendencollege.
Onderwerp
Economische agenda Sliedrecht.
Besluit
1. In te stemmen met de economische agenda (incl. uitvoeringsprogramma 2017) en deze ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
2. De raad voor te stellen, in te stemmen met voorbereiding van het
Ondernemersfonds en verkenning met ondernemers over de invulling
hiervan, in relatie tot uitvoering van de ambities in de economische
agenda.
Onderwerp
Buitengebruikstelling school Bleyburgh.
Besluit
Ondertekenen van de bijgevoegde concept
buitengebruiksstellingsverklaring aangaande Maaslaan 6 (voormalige
Bleyburgh school).

Onderwerp

Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht.
Besluit
1. De volgende personen per 1 maart 2017 te benoemen als lid van de
Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht:
- de heer Andries Bakker
- mevrouw Willy Groenemeijer
- mevrouw Annebeth de Jong
- de heer Piet de Keijzer
- de heer Herman Kazen
- de heer Marcel Koot
- mevrouw Mirjam Lankreijer
- de heer Dick van Mourik
- de heer Henk Visser
- de heer Kees Visser
2. De gemeenteraad hierover door middel van bijgaande CIB te
informeren.
Onderwerp
Aankoop agrarische gronden aan Kweldamweg voor ontwikkeling
Recreatief Knooppunt Sliedrecht.
Besluit
1. In te stemmen met de aankoop en eigendomsoverdracht van de
gronden plaatselijk bekend aan de Kweldamweg, kadastraal bekend
gemeente Sliedrecht, sectie L, nummer 667 groot 4.27.75 ha, zoals
nader aangeduid in en tegen de voorwaarden en condities zoals
vermeld in de bijgevoegde koopovereenkomst (bijlage 1) en zoals
schetsmatig met een arcering aangegeven op de aan deze
overeenkomst gehechte uitgiftetekening met kenmerk GZ 2016-16
d.d. 29-11-2016 en deze krachtens het bepaalde in artikel 171 van de
Gemeentewet rechtsgeldig te laten ondertekenen door de heer A.P.J.
van Hemmen in zijn hoedanigheid als burgemeester.
2. In te stemmen met de aankoop en eigendomsoverdracht van de
gronden plaatselijk bekend aan de Kweldamweg, kadastraal bekend
gemeente Sliedrecht, sectie L, nummer 668, groot 2.50.25 ha, zoals
nader aangeduid in en tegen de voorwaarden en condities zoals
vermeld in bijgevoegde koopovereenkomst (bijlage 2) en zoals
schetsmatig met een arcering aangegeven op de aan deze
overeenkomst gehechte uitgiftetekening met kenmerk GZ 2016-17
d.d. 29-11-2016 en deze krachtens het bepaalde in artikel 171 van de
Gemeentewet rechtsgeldig te laten ondertekenen door de heer A.P.J.
van Hemmen in zijn hoedanigheid als burgemeester
3. De raad conform het bijgaande raadsvoorstel voor te stellen:
a. In te stemmen met de aankoop van agrarische gronden plaatselijk
bekend ten zuiden van de Kweldamweg, kadastraal bekend
gemeente Sliedrecht, sectie L, nummers 667 en 668, in totaal
6.33.00 ha, zoals nader aangeduid op de kadastrale tekening,
tegen een koopprijs van € 443.100 (kosten koper);
b. Voor de aankoop van de gronden ten zuiden van de Kweldamweg
een krediet beschikbaar te stellen van € 443.100 (kosten koper);
c. De exploitatiebijdrage van € 200.000 te storten in de Reserve
Recreatieve Zone;
d. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
4. Het raadsvoorstel aan de raad ter oordeelsvorming en besluitvorming
aan te bieden gelijktijdig met het raadsvoorstel om een definitief
besluit te nemen over het al of niet doorgaan van het RKS
Wethouder Visser-Schlieker stemt tegen het voorstel
Onderwerp
Verkoopovereenkomst voor aankoop en eigendomsoverdracht van diverse
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percelen grond in 'De Driehoek"
Besluit
In te stemmen met de aankoop en eigendomsoverdracht tegen een
bedrag van € 1,00 van diverse percelen in 'De Driehoek', zoals nader
aangeduid in en tegen de voorwaarden en condities zoals vermeld in de
bijgevoegde verkoopovereenkomst en deze krachtens het bepaalde in
artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig te laten ondertekenen door
de heer A.P.J. van Hemmen in zijn hoedanigheid als burgemeester.
Onderwerp
Beantwoording artikel 39 vragen over aanvullende vragen na
beantwoording vragen over Kappen knotwilgen Parallelweg /
Bomenbeleid.
Besluit
In te stemmen met de reactie op de artikel 39 vragen.
Onderwerp
Bruikleenovereenkomsten verzamelcontainers op gronden derden.
Besluit
1. In te stemmen met het aangaan van de bijgesloten
bruikleenovereenkomsten voor het gebruik van gronden van derden
voor verzamelcontainers;
2. De gemeentesecretaris te mandateren voor de ondertekening van de
bruikleenovereenkomsten.
Onderwerp
Behandeling van de zienswijzen ten behoeve van de aanvragen
omgevingsvergunning voor het kappen van 43 bomen langs de
Craijenstein en Parallelweg.
Besluit
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In overeenstemming met het 'Zienswijzenverslag januari 2017 de
ingebrachte zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te
verklaren;
3. Met toepassing van artikel 2.2, lid 1 onder g van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning kappen voor 18
bomen te verlenen en de omgevingsvergunning voor het knotten van
8 bomen te verlenen;
4. Met toepassing van artikel 2.18, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en op grond van de Bomenverordening
Sliedrecht 2009, de omgevingsvergunning voor 17 bomen te
weigeren.
Onderwerp
Evaluatie Transformatieplan Muziek in de organisatie: stap 1!
Besluit
1. Instemmen met de evaluatie van stap 1 van het Transformatieplan
Muziek in de organisatie!
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 7 maart 2017.
De burgemeester,
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De secretaris,
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