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Onderwerp
Straatnaamgeving Spoelmaker.
Besluit
Het toekennen van de naam "Spoelmaker" aan een zijstraat van de
Touwbaan op het terrein van
de Merwebolder overeenkomstig de bijgevoegde situatietekening.
Onderwerp
Jaarrapportage 2015 uitvoering milieutaken OZHZ.
Besluit
De jaarrapportage 2015 uitvoering milieutaken door OZHZ voor de
gemeente Sliedrecht ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Onderwerp
Inspraaknotitie Landschapsontwerp Merwedeheuvel.
Besluit
1. De raad met bijgevoegde college-informatiebrief te informeren over
de wijze waarop de inspraakreactie van het college door de gemeente
Dordrecht is verwerkt in de inspraaknotitie voor het
landschapsontwerp Merwedeheuvel.
2. Overleg op te starten met de gemeente Dordrecht over mogelijke
risico's als gevolg van het in het afvalpakket aanwezige asbest.
Onderwerp
Inrichting mobiliteitsplatform doelgroepenvervoer.
Besluit
De gemeenteraad met bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te stellen
om:
1. Geen wensen en bedenkingen richting de Drechtraad te uiten ten
aanzien van het voornemen om een BV op te richten voor het
mobiliteitsplatform;
2. De Drechtraad hierover te informeren voor 15 augustus 2016.
Onderwerp
Ontwerp bestemmingsplan Rivierdijk 739-743.
Besluit
1. In te stemmen met de nota 'Beantwoording inspraakreactie';
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Rivierdijk 739-743;
3. Het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te
leggen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een
zienswijze in te dienen;
4. Het ontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.
Onderwerp
Begeleiding statushouders in Sliedrecht.
Besluit
Het College wordt voorgesteld om:
1. in de jaarrekening 2015 rekening te houden met een nabetaling van
€38.000 aan Vluchtelingenwerk;
2. Bij de Turap voor de jaarschijf 2016 zal rekening gehouden worden
met een hogere raming voor begeleiding van statushouders van
40.000.
3. De kosten begeleiding statushouders structureel/meerjarig in de
begroting verwerken.
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