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No
2

Onderwerp
De openbare besluitenlijst van
24 maart 2020

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 24 maart
2020 vast te stellen.

Besluit
Conform

8

Kredietaanvraag veilige
fietsroute Craijensteijn

1. Een krediet van € 2.485.000 ten
behoeve van de realisatie van een
veilige fietsroute langs de Craijensteijn
beschikbaar te stellen.
2. De uit beslispunt 1 voortvloeiende
structurele extra kapitaallasten van €
17.500 te dekken uit de stelpost
Projecten.
3. De bijbehorende begrotingswijziging
vast te stellen.
4. De raad voor te stellen de optimale
variant te realiseren en hiervoor een
hoger krediet aan te vragen dan
aanvankelijk voorzien.

Conform, mandaat
portefeuillehouder voor
aanpassingen.

9

Beantwoording art. 39 vragen
PRO Sliedrecht over voormalig
ziekenhuis in tijden van Corona

Conform

10

Adviesnota verkoop grond
kavels 1 en 2 Stationspark II

11

Parkeerbalans
Staatsliedenbuurt

1. In te stemmen met de beantwoording
van de artikel 39 vragen van PRO
Sliedrecht over het voormalig
ziekenhuis in tijd van Corona
1. De onderhandeling te starten over de
verkoop van ca. 1.000 m2 van
bouwvlak 1 aan Univé conform de
vraagprijs van €280,- / m2;
2. De onderhandelingen te starten met
2802 om te komen tot een
koopovereenkomst voor geheel kavel
2 voor de vraagprijs van €280,- / m2
1. Voor de 38 woningen in de
Staatsliedenbuurt waar renovatie niet
meer mogelijk is (tijdelijk) de
parkeernorm voor nieuwbouw niet toe
te passen.
2. De afspraken die in bijgevoegde
memo van 12 maart 2019 met Tablis
zijn gemaakt te accorderen.
3. De Raad via bijgevoegde college
informatiebrief te informeren.

Conform

Conform

No
13

Onderwerp
Verkoop grond pand Boerhaave
en CIB Elektra

Voorstel
1. De overeenkomst van koop en
verkoop met de Hervormde Gemeente
Sliedrecht met betrekking tot een
perceel grond aan de Stationsweg 2 te
Sliedrecht te ondertekenen.
2. Het voormalig buurtcentrum
Boerhaave te slopen.
3. De raad met een
Collegeinformatiebrief (CIB) te
informeren over de verkoop van de
grond, de sloop van het pand
Boerhaave en de stand van zaken
planvorming voor jongerencentrum
Elektra en omgeving.

Besluit
Conform, met
inachtneming van
aanpassing in de CIB

14

Aanwijzen Buitengewoon
opsporingsambtenaar en
toezichthouders

1. Mevrouw W.C.C. Koolen aan te wijzen
als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar domein I
(Openbare Ruimte) voor de volgende
wetten en verordeningen: door middel
van ondertekening van bijgevoegd
aanwijsbesluit.

Conform

a. alle wetten genoemd in de
domeinlijst als bedoeld in artikel 1
van de Regeling Domeinlijsten van
de betreffende Buitengewoon
Opsporingsambtenaar;
b. de volgende verordeningen/wetten
en bijbehorende regels:
 Algemene plaatselijke
verordening Sliedrecht;
 Afvalstoffenverordening
Sliedrecht
 Wet basisregistratie personen
 Huisvestingswet 2014 c.q.
huisvestingsverordening 2019;
 Marktverordening Sliedrecht
2015
 Wet algemene bepalingen
(Wabo)
 Winkeltijdenwet c.q.
Verordening inzake
winkeltijden Sliedrecht
2. Mevrouw J.J. de Hondt, de heer C.A.
van der Steene, de heer D.A. Roelofs,
mevrouw G.M. Speets, de heer G.A.
Bijkerk aan te wijzen als
toezichthouder als bedoeld in artikel
5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht voor de in 2.a.

No

Onderwerp

Voorstel
genoemde wetten en verordeningen,
en door middel van ondertekening van
bijgevoegd aanwijsbesluit.
a. De volgende wetten en
verordeningen
 Algemene wet bestuursrecht
 Drank- en horecawet
 Bouwbesluit 2012
 Wabo
 Gemeentewet
 Huisvestingswet
 Wet ruimtelijke ordening
 Woningwet
 Algemene plaatselijke
verordening Sliedrecht
 Huisvestingsverordening 2019
3. Deze besluiten in werking te laten
treden op de dag na publicatie ervan.

Besluit

15

Benoemingsbesluit
buitengewoon ambtenaar de
heer W.J. Dunsbergen.

1. De heer W.J. Dunsbergen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2020 te benoemen als BABS.

Conform
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Beantwoording art. 39 vragen
gevolgen Corona

1. De raad de beantwoording van de
schriftelijke vragen te sturen.

Conform

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm

D.R. van der Borg

