Zaaknummer : 1925288

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 9 mei 2017-16

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 18 april 2017

2

Realisatie Recreatief
Knooppunt Sliedrecht in
combinatie met Stationspark
3

3

Muziek in de organisatie:
stap 2!

4

RVS Zienswijzen jaarstukken
en begrotingen
gemeenschappelijke
regelingen.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 18 april 2017 vast te
stellen
1. In te stemmen met het concept
raadsvoorstel met bijlagen
2. In te stemmen met het concept
persbericht en de
communicatieplanning

1. Instemmen met de uitwerking
van stap 2 van het
Transformatieplan Muziek in de
organisatie!
2. Instemmen met de financiële
vertaling van stap 2 van het
Transformatieplan.
3. De gemeenteraad vragen een
bedrag van € 200.000,beschikbaar te stellen uit de
reserve Frictiekosten
organisatieontwikkeling
4. Het bijgevoegde raadsvoorstel
aan te bieden aan de
gemeenteraad.
1. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de
jaarstukken 2016, de
perspectiefnota 2018 en de
primaire begroting 2018 van de
GR Drechtsteden
2. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de
jaarstukken 2016 en de primaire
begroting 2018 van de GR
Drechtwerk

Besluit

1. Conform, met tekstuele
aanpassing van het
raadsvoorstel in overleg
met de
portefeuillehouder.
2. Wethouder VisserSchlieker wordt geacht
tegen te hebben
gestemd.
3. Persbericht aanpassen.
1. Conform
2. Conform
3. conform, met dien
verstande dat het
gevraagde bedrag
wordt aangepast;
4. conform, met tekstuele
aanpassing van het
raadsvoorstel in overleg
met de
portefeuillehouder.

1 t/m 7 conform, met
tekstuele aanpassing in
afstemming met de
portefeuillehouder.
8 Het college stelt de raad
voor geen zienswijze te
geven, gezien de
afwijkende procedure
ten opzichte van de
overige GR-en.

No

Onderwerp

5

Ambitie Omgevingswet van
gemeente Sliedrecht,
invoeringsstrategie bepalen.

6

Planschadeverzoek
Prinsenweer 26.

6

Planschadeverzoeken
Molendijk 62 en 64 i.v.m.
vergunningverlening en
bestemmingswijzing
Molendijk 80.

Voorstel
3. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de
jaarstukken 2016 en de primaire
begroting 2018 van de GR
Omgevingsdienst ZHZ
4. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de
jaarstukken 2016 en de primaire
begroting 2018 van de GR
Veiligheidsregio ZHZ
5. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de
jaarstukken 2016 en de primaire
begroting 2018 van de GR
Dienst Gezondheid & Jeugd
6. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de solidariteit
jeugdhulp van de GR Dienst
Gezondheid & Jeugd
7. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de
jaarstukken 2016 en de primaire
begroting 2018 van de GR
Parkschap nationaal park de
Biesbosch
8. In te stemmen met de
zienswijzebrief het college op de
jaarstukken 2016 en de primaire
begroting 2018 van de GR
GEVUDO
In te stemmen met het
raadsvoorstel Ambitieniveau
Omgevingswet waarin een
combinatie van de calculerende en
onderscheidende strategie bij de
invoering van de Omgevingswet
wordt voorgesteld.
1. Aan verzoeker een
planschadevergoeding o.g.v.
artikel 6.1 Wet ruimtelijke
ordening van € 2.440,00 toe te
kennen in verband met de
vaststelling van het
bestemmingsplan "Benedenveer
Noord".
2. Conform de wettelijke
verplichting o.g.v. artikel 6.4 lid
4 Wet ruimtelijke ordening het
betaalde drempelbedrag aan
verzoeker terug te betalen.
1. Op grond van artikel 6.1 Wet
ruimtelijke ordening de volgende
planschadevergoedingen toe te
kennen:

Besluit
Het raadsvoorstel tekstueel
aanpassen in afstemming
met de portefeuillehouder.

Conform, met tekstuele
aanpassing van het
raadsvoorstel in afstemming
met de portefeuillehouder

Conform

Conform

No

Onderwerp

7

ROM-D : advisering AvA 17
mei 2017 en volmacht
uitoefening stemrecht

8

Uitbetaling
doordecentralisatiegelden.

Voorstel
a. Aan verzoeker 1 een bedrag
€1.360,00 in verband met de
vaststelling van het
bestemmingsplan " MolendijkIndustrieweg";
b. Aan verzoeker 1 een bedrag van
€ 2.100,00 in verband met de op
11 oktober 2011 verleende
omgevingsvergunning;
c. Aan verzoeker 2 een bedrag van
€ 1.720,00 in verband met de
vaststelling van het
bestemmingsplan " MolendijkIndustrieweg";
d. Aan verzoeker 2 een bedrag van
€ 2.340,00 in verband met de op
11 oktober 2011 verleende
omgevingsvergunning.
2. Conform de wettelijke
verplichting op grond van artikel
6.4 lid 4 Wet ruimtelijke
ordening de betaalde
drempelbedragen aan
verzoekers terug te storten.
1. In te stemmen met het advies
van Bureau Drechtsteden voor
de Algemene vergadering van
Aandeelhouders, inclusief het
voorstel voor de Vergadering
van Vennoten van ROM-D
Dordtse Kil III CV om het
positieve resultaat ROM-D Kil III
CV van 2016 van € 2,1 miljoen
toe te voegen aan de Algemene
reserve.
2. Volmacht te verlenen aan het
Drechtstedenbestuur om de
aandeelhoudersvergadering van
de vennootschap ROM-D
Holding bij te wonen welke zal
worden gehouden op 17 mei
2017 te Dordrecht en daarbij het
stemrecht verbonden aan de
Aandelen uit te oefenen.
Volmacht te verlenen aan het
Drechtstedenbestuur om de
Raad van Vennoten van ROM-D
Dordtse Kil III C.V. bij te wonen
welke zal worden gehouden op
17 mei 2017 te Dordrecht en
daarbij het stemrecht verbonden
aan de kapitaaldeelname uit te
oefenen.
In te stemmen met de uitbetaling
van de doordecentralisatiegelden

Besluit

Conform

Conform, met dien
verstande dat toelichting op

No

Onderwerp

Voorstel
aan de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Papendrecht Sliedrecht
(OPOPS), Stichting Speciaal
Onderwijs Drechtsteden en
omstreken te Sliedrecht (SPON),
Christelijke Gereformeerde
Schoolvereniging te Sliedrecht en
Vereniging Christelijk Onderwijs
Sliedrecht (VCOS).

Besluit
de dekking wordt aangevuld
in afstemming met de
portefeuillehouder.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 16 mei 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

