OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 13 oktober 2020 nummer 39
Aanwezig: burgemeester Van der Borg, wethouder Vat, wethouder Spek, wethouder Goverde en
gemeentesecretaris Kuiper
Afwezig: Verslaglegging: Diana Mosterdijk

No
2

Onderwerp
De openbare besluitenlijst
van 6 oktober 2020

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 6 oktober
2020 vast te stellen.

Besluit
Conform

6

Beantwoording artikel 39
vragen over de
herontwikkeling Groen van
Prinsterer locatie

1. In te stemmen met de beantwoording
van de artikel 39 vragen van Geduld
2.0 over de Groen van Prinster locatie.

Conform

7

Plan van aanpak vuurwerk

1. In te stemmen het plan van aanpak
Vuurwerk 2020-2021

8

Integraal plan van aanpak
prettig en veilig
samenleven in Sliedrecht

1. Om het plan van aanpak 'Prettig en
veilig samenleven in Sliedrecht' vast te
stellen
2. Het pakket met acties zoals
opgenomen in het plan van aanpak te
bespreken met Tablis Wonen en de
zorginstellingen en hen op hun rol en
verantwoordelijkheden te wijzen.

Conform, met dien verstande
dat de raad akkoord moet
gaan om via de begroting
2021 de benodigde middelen
beschikbaar stelt.
Conform

9

Intentieovereenkomst
initiatief
woningbouwontwikkeling
Benedenveer Dijk

1. Principemedewerking te verlenen aan
het initiatief om op locatie Benedenveer
Dijk woningbouw te realiseren;
2. In te stemmen met en over te gaan tot
het ondertekenen van de
intentieovereenkomst 'Benedenveer
Dijk'en daarmee te starten met het
onderzoeken van de haalbaarheid van
het initiatief.

1. Principemedewerking te
verlenen aan het initiatief
om op locatie
Benedenveer Dijk
woningbouw te
realiseren;
2. In te stemmen met en
over te gaan tot het
ondertekenen van de
intentieovereenkomst
'Benedenveer Dijk'en
daarmee te starten met
het onderzoeken van de
haalbaarheid van het
initiatief.
3. Het college is in
principe akkoord om
de
intentieovereekomst
te tekenen onder de

No

Onderwerp

Voorstel

10

Ontwerpbestemmingsplan
'Fietspad Craijensteijn,
Sliedrecht'

11

Vaststellen Reglement
Burgerlijke stand 2020

1. Het definitieve ontwerp (DO) van het
fietspad Craijensteijn vast te stellen;
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Fietspad
Craijensteijn, Sliedrecht' met
planidentificatienr.
NL.IMRO.0610.bpFietspdCraijenstn2001 vrij te geven voor ter inzage
legging als bedoeld in artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening;
3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Fietspad
Craijensteijn, Sliedrecht' ter
kennisname aan te bieden aan de raad.
4. de raad informeren over de voortgang
van de afhandeling van motie M9.2
Verkeersbesluit Craijensteijn
(vrachtverkeer).
1. Het Reglement van de Burgerlijke
Stand 2020 (bijlage 1) vast te stellen;
2. Het Reglement van de Burgerlijke
Stand d.d. 6 juni 2016 (bijlage 2 in te
trekken)

12

Rioolwateronderzoek

1. Het geplande rioolwateronderzoek
2020 niet uit te voeren uit het oogpunt
van kosten- en baten afweging.
2. De bij dit collegeadvies gevoegde
College Informatie Brief (CIB) vast te
stellen en te sturen naar de
gemeenteraad.

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

N.H. Kuiper mca mcm

D.R. van der Borg

Besluit
voorwaarden dat de
gronden ter plekke
zijn afgevoerd.
Conform, mandaat
portefeuillehouder voor de
aanpassing in de CIB.

Conform

Conform

