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No
1
2
3

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 26 september
2017
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 3 oktober 2017
Energiestrategie Drechtsteden
Energieneutraal 2050

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 26 september 2017
vast te stellen
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 3 oktober 2017 vast te
stellen
1. In te stemmen met de
gezamenlijke ambitie Drechtsteden
Energieneutraal voor 2050 langs
de vijf richtinggevende
ontwikkellijnen:
a. Gefaseerd los van aardgas; bij
nieuwbouw en waar mogelijk bij
verouderde bestaande
aardgasnetten
b. Afgaan van benzine, diesel en
andere fossiele energie, zodra dat
redelijkerwijs kan
c. Sterk inzetten op
energiebesparing
d. Duurzaam opwekken van
elektriciteit; met opbouw in
tijdsstaffels
e. Realisering van de hoogst
maatschappelijke opbrengst
2. De 'Energiestrategie
Drechtsteden, Energieneutraal
2050', die de afgelopen periode in
samenspraak met een Adviesraad
van ruim 20 partners tot stand is
gekomen als leidraad te hanteren
voor het in gang zetten van de
beweging.
3. De Samenwerkingsagenda
Drechtsteden Energieneutraal 2050

Besluit
Conform
Conform
Conform, met tekstuele
aanpassing in het
raadsvoorstel, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

No

Onderwerp

4

Beslissing op bezwaarschrift
van KSM Steigerhout,
Rembrandtlaan 7 inzake
opgelegde last onder
dwangsom

5

Adviesnota Monitor
communicatie en bestuur

6

Artikel 39 vragen m.b.t.
reclameborden van de SGP-CU

Voorstel
samen met partners verder uit te
werken en tot ondertekening over
te gaan.
4. De raad voor te stellen :
a) De volgende vijf
richtinggevende ontwikkellijnen
vast te stellen om samen met
partners te komen tot
'Drechtsteden Energieneutraal voor
2050':
- Gefaseerd los van aardgas; bij
nieuwbouw en waar mogelijk
bij verouderde bestaande
aardgasnetten
- Afgaan van benzine, diesel en
andere fossiele energie, zodra
dat redelijkerwijs kan
- Sterk inzetten op
energiebesparing
- Duurzaam opwekken van
elektriciteit; met opbouw in
tijdsstaffels
- Realisering van de hoogst
maatschappelijke opbrengst
b. De Energiestrategie
'Drechtsteden, Energieneutraal
2050', die de afgelopen
periode in samenspraak met
een Adviesraad van ruim 20
partners tot stand is gekomen,
hiervoor als leidraad te
hanteren.
Overeenkomstig het advies van de
bezwarencommissie en met
overneming van haar
overwegingen de bezwaren
ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit van 1 mei 2017
in stand te laten.

1. De gemeenteraad over de
resultaten van de Monitor
Communicatie en Bestuur 2017
te informeren door middel van
bijgevoegde CIB (bijlage 1).
2. Na informeren van de
gemeenteraad de pers te
informeren via een persbericht
(bijlage 2).
In te stemmen met bijgevoegde
antwoordbrief op de artikel 39
vragen.

Besluit

Wethouder Visser-Schlieker
is niet aanwezig tijdens dit
agendapunt.
Conform, met tekstuele
aanpassing in de brief, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)
Conform, met tekstuele
aanpassing in de CIB, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

Conform

No
7

Onderwerp
Vuurwerkdetectie

8

12e Wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden

9

1ste wijziging regeling
onderlinge samenwerking
Drechtstedengemeenten

10

Uitvoeringsregeling Motie
Tweede Kamer inz.
DuPont/Chemours

Voorstel
1. Instemmen met een pilot, voor
een periode van drie jaar, met een
vuurwerkdetectie systeem (20172019)
2. Het budget voor 2017 op te
nemen in de 4e Turap.
3. Kosten ten laste te brengen van
de post integrale veiligheidsbeleid.
Indien dit een overschrijding
wordt, dit dan te melden aan de
Raad in de 4e Turap.
4. Budget voor de jaren 2018 en
2019 op te nemen in de 2e Turap
2018 en kadernota 2019.
1. Het college stelt het
wijzigingsbesluit van de 12e
wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden vast;
2. De burgemeester stelt het
wijzigingsbesluit van de 12e
wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden vast;
3. De raad voor te stellen om het
wijzigingsbesluit van de 12e
wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden vast te stellen.
1. Het wijzigingsbesluit Regeling
onderlinge samenwerking
Drechtstedengemeenten
(eerste wijziging) vast te
stellen onder de opschortende
voorwaarde dat de
gemeenteraad toestemming
geeft voor de wijziging van de
Regeling onderlinge
samenwerking
Drechtstedengemeenten;
2. Toestemming aan de raad te
vragen voor het wijzigen van
de Regeling onderlinge
samenwerking
Drechtstedengemeenten, met
bijgevoegd raadsvoorstel;
3. Een pdf van het ondertekende
besluit toe te zenden aan
ape.jaquet@drechtsteden.nl.
1. (oud-)inwoners van de
gemeente Slierecht in de
gelegenheid te stellen op
kosten van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu een
bloedonderzoek naar PFOA af

Besluit
Conform, met div.
aanpassingen in het advies
en uitvoering, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

Conform

Conform

Conform, met tekstuele
aanpassing in de
adviesnota, in afstemming
met de portefeuillehouder
(gemandateerd)

No

Onderwerp

a.

b.

c.

d.

2.

a.

b.

3.

4.

11

Ontwerp bestemmingsplan
Parapluherziening
parkeernormen

1.
2.
3.
4.

Voorstel
te laten nemen indien zij
voldoen aan de volgende
voorwaarden:
zij in de periode 1 januari 1970
tot en met 31 december 2012
gedurende minimaal één jaar
in het contourengebied van
blootstelling hebben gewoond;
zij niet zijn uitgenodigd door
de Dienst Gezondheid & Jeugd
om deel te nemen aan het
steekproef-bloedonderzoek van
het RIVM;
zij geen gebruik hebben
gemaakt van de regeling voor
bloedtesten in Sliedrecht in het
eerste kwartaal 2017;
zij niet via de werkgever in
aanmerking komen of zijn
gekomen voor een bloedtest
op PFOA;
de periode van uitvoering is
van 23 oktober 2017 tot en
met 22 december 2017:
(oud-)inwoners kunnen zich
tussen 23 oktober 2017 en 20
november 2017 aanmelden via
de website van de gemeente;
de bloedafname vindt plaats
vanaf 30 oktober 2017 tot en
met 22 december 2017 door
Result Laboratorium In het
Albert Schweitzer ziekenhuis;
de kosten van deze regeling te
factureren via de gemeente
Sliedrecht bij het ministerie
van Infrastructuur en Milieu;
deze uitwerking van de Motie
Tweede Kamer inz.
DuPont/Chemours ter
informatie bekend maken aan
de gemeenteraad met de
bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
In te stemmen met de
uitgangspunten van het
bestemmingsplan;
Geen voorontwerp
bestemmingsplan ter inzage te
leggen;
Het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage te leggen;
Het ontwerpbestemmingsplan
ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.

Besluit

Conform

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De loco-secretaris,
De burgemeester,

A. van den Boogaart

drs. A.P.J. van Hemmen

