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Onderwerp
Beachvolleybal op terrein van SLTC.
Besluit
Gevraagd wordt aan het college om toestemming te verlenen voor de
transformatie van twee buitengebruik gestelde tennisbanen op het
complex van de SLTC naar drie beachvolleybalvelden ten behoeve van
Sliedrecht Sport.
Onderwerp
Onderwijshuisvestingszaken, waaronder het vaststellen van de
Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Sliedrecht
2015.
Besluit
1. De Raad voor te stellen in te stemmen met de aangepaste Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sliedrecht 2015,
conform het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit.
2. Het ‘ formulier voor aanvragen van voorzieningen in de huisvesting’
vast te stellen.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de investering van de/twee
speellokalen voor de Johannes Calvijnschool en de kapitaallasten van
deze investering (€ 24.038,--) vanaf 2017 op te nemen in de
begroting.
4. Deze kapitaallasten van de speellokalen te dekken uit de
huurinkomsten van de commerciële ruimten van de Deltalaan en
Baanhoek-West.
5. De financiële consequenties van de overige in dit voorstel genoemde
onderwijshuisvestingszaken te dekken vanuit de voorziening
onderwijshuisvesting.
Onderwerp
Mogelijkheid tot indienen zienswijze gemeenteraad op de herziening
regionaal risicoprofiel 2015 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(VRZHZ).
Beslispunten
De raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de conceptzienswijze op de herziening regionaal
risicoprofiel 2015 VRZHZ.
2. het college van B&W mandaat te verlenen om de zienswijze namens
de raad naar de VRZHZ te zenden.
Onderwerp
Werktijdenregeling Drechtsteden/Zuid–Holland Zuid 2015.
Besluit
Vaststellen van de Werktijdenregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
m.i.v. 1 januari 2015 onder intrekking van de huidige regeling, de
Werktijdenregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2006.
Onderwerp
Herbenoeming drie bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht.
Besluit
1. Kennis te nemen van de voordracht van mevrouw A. Zoetekouw
namens de gemeenteraden.
2. De gemeenteraad voor te stellen om drie bestuursleden van de
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht te
herbenoemen volgens het rooster van aftreden conform bijgaand
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raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit.
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