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Onderwerp
Zienswijze deelname Participatiefonds InnovationQuarter.
Besluit
De zienswijze is dat er geen wensen of bedenkingen zijn met betrekking
tot deelname aan het participatiefonds InnovationQuarter en dit kenbaar
te maken aan de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.
Onderwerp
Zienswijze rapport "Zichtbaar Samen Maritiem"
Besluit
Instemmen met de zienswijze rapport "Zichtbaar Samen Maritiem"

Zaaknr. 1582218
J.P. Tanis
Staf

4d

Onderwerp
Woning naast Parallelweg 8
Besluit
1. te verklaren geen principiële bezwaren te hebben tegen de
nieuwbouw van een woning naast Parallelweg nummer 8, mits
aangetoond wordt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening
en aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan
2. in te stemmen met bijgaande brief

Zaaknr. 1579847
L. van Rekom
Ruimte

4e

Onderwerp
Bestuursopdracht Positionering Veilig Thuis
Besluit
De Bestuursopdracht Veilig Thuis vast te stellen.

Zaaknr. 1579086
G.J. VisserSchlieker
Samenleving
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Onderwerp
Nadere regels Beschermd Wonen en Opvang gemeente Sliedrecht 2016.
Besluit
U wordt voorgesteld de nadere regels Beschermd Wonen en Opvang
gemeente Sliedrecht 2016 vast te stellen.

Zaaknr. 1579077
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

4g

Onderwerp
4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid &
Jeugd
Besluit
A. De raad voor te stellen:
1. Het college toestemming te geven in te stemmen met de 4e
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid
& Jeugd.
B. In te stemmen, onder voorbehoud van toestemming van de raad, met
de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid &
Jeugd.
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Staatsliedenbuurt.
Besluit
1. Akkoord te gaan met voorliggende voorontwerp bestemmingsplan
Staatsliedenbuurt;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan Staatsliedenbuurt gedurende 6
weken voor inspraak in procedure te brengen;
3. Het voorontwerp bestemmingsplan gelijktijdig voor overleg aan de
diverse overleginstanties toe te zenden;
4. Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.
Onderwerp
Aanwijzing ambtenaren DKCC voor afnemen verklaring onder eed of
belofte ten behoeve van bijhouding BRP.
Besluit
1. Eerder gedane aanwijzingen van ambtenaren ten behoeve van de

Zaaknr. 1576023
G.J. VisserSchlieker
Staf
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Zaaknr. 1584783
J.P. Tanis
Staf

Zaaknr. 1572892
T.C.C. den
Braanker
Ruimte

Zaaknr. 1577738
T.C.C. den
Braanker
Staf

4j

4k

5a

verklaring onder eed of belofte in te trekken;
2. Voor het afnemen van een verklaring onder eed of belofte, als
bedoeld in artikel 2.8, lid 2 onder e van de Wet basisregistratie
personen (Wbrp) aan te wijzen de DKCC-medewerkers van de
gemeente Dordrecht zoals genoemde in het bijgevoegde concept
besluit;
3. De aangewezen ambtenaren een exemplaar van dit besluit te
verstrekken;
4. Dat deze aanwijzing vervalt bij een daartoe strekkend besluit dan wel
zodra de betreffende ambtenaar niet meer is belast met de
bijhouding van de basisregistratie personen (BRP) voor de gemeente
Sliedrecht.
Onderwerp
Beantwoording artikel 44 vragen DKCC.
Besluit
In te stemmen met de reactie op de artikel 44 vragen zoals verwoord in
bijlage 2.
Onderwerp
Artikel 44 vragen PvdA fractie over geconstateerde PFOA verontreiniging
Chemours/DuPont
Besluit
1. In te stemmen met het versturen van bijgaande antwoordbrief op de
vragen van de heer Van Rees, namens de fractie van de PvdA over
geconstateerde PFOA verontreiniging.
2. De antwoordbrief in pdf-formaat ter beschikking te stellen van de
griffie in verband met plaatsing op de lijst van ingekomen stukken,
conform artikel 44, 5e lid van het RvO.
Onderwerp
Concept Jaarverslag 2015
Besluit
Instemmen met de memo en het vervolgproces.

Zaaknr.
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T.C.C. den
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