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Onderwerp
Tussenevaluatie Integraal Veiligheids Plan (IVP).
Besluit
1. In te stemmen met de tekst/inhoud van de tussenevaluatie.
2. De gemeenteraad de tussenevaluatie aan te bieden door middel van
een CIB.
Onderwerp
Kaders voor quick-scan naar mogelijke locaties vluchtelingenopvang.
Besluit
Het bijgevoegde concept raadsvoorstel met aanbiedingsbrief en bijlagen
aan de gemeenteraad aan te bieden t.b.v. de agendacommissievergadering
van 5 januari 2016.
Onderwerp
Beantwoording artikel 44 vragen aan het college t.a.v. voorfinanciering
VRZHZH vluchtelingenopvang.
Besluit
U wordt gevraagd om:
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 44 vragen t.a.v.
voorfinanciering VRZHZ vluchtelingenopvang.

Zaaknr. 1540278
A.P.J. van
Hemmen
BO

4e

Onderwerp
Bestuursakkoord verhoogde asielstroom
Besluit
In te stemmen met het bestuursakkoord verhoogde asielstroom.

Zaaknr. 1540840
A.P.J. van
Hemmen
Staf

4f

Onderwerp
Vaststellen College Informatie Brief (CIB) financiële voortgang project
MLL.
Besluit
De bijgaande CIB vast te stellen en ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.

Zaaknr. 1539730
J.P. Tanis
Ruimte

4g

Onderwerp
Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaart en beleidsregels
gehandicaptenparkeerplaats.
Besluit
1. De beleidsregels gehandicaptenparkeerkaart Sliedrecht 2015 vast te
stellen.
2. De beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats Sliedrecht 2015 vast te
stellen.
3. Het vigerende beleid van 5 november 1996 in te trekken.

Zaaknr. 1539857
G.J. VisserSchlieker
Ruimte

4h

Onderwerp
Vestiging van een recht van opstal ten behoeve van de gemeente
Sliedrecht bij de verkoop van een perceel met een gemeentelijk riool door
BPD Ontwikkeling B.V. aan derden.
Besluit
Een opstalrecht te vestigen ten behoeve van gemeente Sliedrecht voor het
aanwezig hebben, houden, onderhouden en vervangen van een riool ten
noorden van Baanhoek 377A, conform de bijgevoegde bepalingen.

Zaaknr. 1536831
L. van Rekom
Ruimte

4b
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Zaaknr. 1540716
A.P.J. van
Hemmen
Staf

Zaaknr. 1540716
A.P.J. van
Hemmen
FPC

4i

Onderwerp
Verhoging garantstelling Sportaccommodatie Benedenveer.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht,
gelet op artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet

Zaaknr. 1536391
L. van Rekom
Projecten

VERKLAART:
kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht
(BNGDOCS-#1622849-v1 van 06 08 2014) van BNG Bank; en
BESLUIT:
1. Bijgaande borgstellingsovereenkomst voor een aanvullende
garantstelling van € 500.000 met de Stichting Sportaccommodatie
Benedenveer aan te gaan.
2. Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank
voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van Stichting
Sportaccommodatie Benedenveer, uit hoofde van de [daarin
genoemde] lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met
referentie E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van
EUR € 500.000 (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag
toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen
renten).
3. Wethouders Van Rekom en Visser te mandateren om de
borgstellingsovereenkomst en de akte van borgtocht namens de
gemeente te tekenen.
4j

Onderwerp
Vaststellen Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden.
Beslispunten
Vaststellen van het Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden.

Zaaknr. 1540642
T.C.C. den
Braanker
Staf

5a

Onderwerp
Deregulering Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht.
Besluit
1. In te stemmen met het geven van meer verantwoordelijkheid en
ruimte aan inwoners en bedrijven.
2. Voorstellen aan de raad om de Algemene Plaatselijke Verordening
Sliedrecht 2016 vast te stellen.
3. Voorstellen aan de raad om de Algemene Plaatselijke Verordening
Sliedrecht 2015 in te trekken.
Onderwerp
Analyse Vogelbuurt Noord en plan van aanpak Vogelbuurt Noord.
Besluit
1. Het plan van aanpak Vogelbuurt Noord vast te stellen
2. De gemeenteraad het Plan van aanpak Vogelbuurt Noord ter
kennisname toe te sturen.
Onderwerp
Parkeernormennota Sliedrecht 2015.
Besluit
1. De Parkeernormennota Sliedrecht 2015 vast te stellen;

Zaaknr. 1540922
A.P.J. van
Hemmen
Staf

5b

5e

Zaaknr. 1540271
A.P.J. van
Hemmen
BO

Zaaknr. 1540148
T.C.C. den
Braanker
Ruimte

2

2. De raad verzoeken om de vigerende nota in te trekken;
3. De ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor op contractuele of intentie
basis al afspraken zijn gemaakt over parkeereisen te respecteren;
4. De college informatiebrief en het raadsvoorstel voor het intrekken van
de vigerende nota aan de raad aan te bieden.
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