Besluitenlijst B&W d.d. 27 januari 2015 nr. 04
5a

5b

5c

Onderwerp
Onderzoek toetreding Hardinxveld-Giessendam.
Besluit
Ik adviseer u te besluiten dat burgemeester en college, elk voor zover het
hun bevoegdheden betreft:
1. positief staan tegenover een verkenning naar een uitbreiding van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden met de gemeente
Hardinxveld-Giessendam,
2. te constateren dat de aandachtspunten die het Drechtstedenbestuur
benoemt in de brief een goede basis vormen voor het uiteindelijke
besluit over een toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
als deelnemende gemeente aan de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden.
3. akkoord gaan met de rol van het Drechtstedenbestuur in dit traject als
organisator en penvoerder, met inachtneming van de bevoegdheden
van de eigenaren van de GRD en de Drechtraad in dezen.
Voorts adviseer ik u:
4. Eenzelfde besluit aan de gemeenteraad voor te leggen, middels
bijgaand raadsvoorstel.
Tot slot adviseer ik u:
5. Bij positief besluit van alle drie de bestuursorganen dit middels
bijgaande brief aan het Drechtstedenbestuur mede te delen.
Onderwerp
Principe verzoek medewerking gedeeltelijk legaliseren en gedeeltelijk
handhaven strijdige situatie Groenenweer 29, 30 en 31.
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek om handhaving door de heer
Blokland, Groenenweer d.d. 29 september 2014 en 13 november
2014.
2. Het verzoek om handhaving in te willigen.
3. In principe te akkoord gaan met een eventueel in te dienen verzoek
om legalisatie voor de schutting van bij Groenenweer 29.
4. In principe niet akkoord te gaan met een eventueel in te dienen
verzoek om legalisatie voor het bebouwen van de strook van 1 meter
aan de zijde van de openbare weg.
Onderwerp
Vaststellen plaatsvervangers zoals bedoeld in artikel 8 van het
Mandatenbesluit Sliedrecht 2013.
Besluit
1. De heer H.W. (Henk-Willem) Langhorst aan te wijzen als eerste locogemeentesecretaris
2. De heer J.C. van der Meer aan te wijzen als tweede locogemeentesecretaris
3. Het vorige vervangingsbesluit d.d. 3 april 2012 in te trekken.
4. Het besluit in werking te laten treden met ingang van 5 februari 2015.
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