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Onderwerp
Ontwerpjaarverslag 2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht.
Besluit
De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de ontwerpjaarverslag
2014 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en
Sliedrecht conform bijgaand raadsvoorstel en concept raadsbesluit.
Onderwerp
Beantwoording artikel 44 vragen inzake tijdelijke opvang vluchtelingen.
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 44 vragen inzake
tijdelijke opvang vluchtelingen.
Onderwerp
Begroting 2016.
Besluit
1. De Begroting 2016 en de bijbehorende bijlagen vast te stellen;
2. De Begroting 2016 en de bijbehorende bijlagen ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad.
3. De portefeuillehouder wordt gemandateerd om de laatste hand te
leggen aan de begroting.
Onderwerp
Overeenkomsten accommodatie V.V. Sliedrecht.
Besluit
(de beslispunten komen overeen met de concept overeenkomsten in de
bijlagen)
1. instemmen met de in bijlage 1 bijgevoegde vaststellingsovereenkomst
waarin wordt geregeld:
a. de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 880.000,- ten behoeve van
de bouw van een verplaatsbaar onderkomen voor de
voetbalvereniging Sliedrecht;
b. het overdragen van al het beheer en onderhoud van het complex
voetbalvelden van de V.V. Sliedrecht aan de vereniging per 1 januari
2016;
c. het beschikbaar stellen van € 45.600 ten behoeve van de aanschaf van
onderhoudsmachines voor het uitvoeren van onderhoud aan de velden
door de V.V. Sliedrecht;
d. het meewerken van de vereniging aan het verplaatsen van het
complex en het verplaatsbare onderkomen naar het nieuw te
ontwikkelen Recreatief Knooppunt Sliedrecht of elk ander passende
locatie;
2. instemmen met het in bijlage 2 bijgevoegde grondhuurcontract en
bijbehorende onderhoudswerkzaamheden van het sportpark ‘De
Lockhorst’ aan de vereniging;
3. instemmen met het vestigen van het in bijlage 3 bijgevoegde
opstalrecht ten behoeve van de opstallen van de vereniging V.V.
Sliedrecht;
4. het in door middel van de in bijlage 4 bijgevoegde
opdrachtverstrekking opdracht geven van het onderhoud en beheer
van sportpark ‘De Lockhorst’;
5. instemmen met het sluiten van de in bijlage 5 bijgevoegde
borgstellingovereenkomst met de V.V. Sliedrecht;
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6. instemmen met in bijlage 6 bijgevoegde mede-borgstelling door
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ter waarde van € 250.000 en
de daaraan verbonden voorwaarden;
7. Het met mede-borgsteller SWS vestigen van een eerste recht van
hypotheek middels de in bijlage 7 bijgevoegde conceptakte;
8. instemmen met het vestigen van het in bijlage 8 bijgevoegde
pandrecht op de onderhoudsmachines;
9. instemmen met het gebruik maken van de uitzonderingsbepalingen
voor sportaccommodaties in het kader van de staatssteunregels, en
daarvan melding maken door een samenvatting van de vrijgestelde
steunmaatregelen te versturen aan de Europese Commissie;
10. instemmen met de mandatering van de wethouders Visser-Schlieker
en Van Rekom voor het ondertekenen van de overeenkomsten.
Onderwerp
Borgstelling accommodatie V.V. Sliedrecht.
Besluit
Verklaren dat het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Sliedrecht, gelet op artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet
kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht (met
vermelding van de referentie) van BNG Bank; en besluit 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 V.V. Sliedrecht 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 1.539.000,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag
toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).
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