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Onderwerp
Zienswijzen op begrotingen en jaarrekeningen van de
Gemeenschappelijke Regelingen – deel 2.
Beslispunten
De raad voor te stellen:
1. Zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen
in te dienen,
2. De beoordeling op een eenduidige wijze te doen, waarbij getoetst
wordt aan:
a. De beleidsmatige keuzes
b. De financiële uitgangspunten en risico’s
c. De kwaliteit van de stukken en het proces
3. Daartoe bijgaande zienswijzen te versturen aan, respectievelijk:
a. de GR Publieke Gezondheid & Jeugd
b. de GR Drechtwerk
4. Geen zienswijze te versturen ten aanzien van de jaarrekening 2014
van de GR Drechtwerk.
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning van Windroos Bouwgroep V.O.F. voor
het bouwen van 4 stadswoningen en een commerciële ruimte aan de
Rembrandtlaan hoek Nicolaas Beetsstraat.
Besluit
1. In te stemmen met het plan voor het oprichten van 4 woningen en een
commerciële ruimte ter plaatse van Rembrandtlaan, hoek Nicolaas
Beetsstraat.
2. Hiervoor de procedure te volgen voor het afwijken van het
bestemmingsplan(2.12, lid 1 onder a, onderdeel 3° Wabo)
3. De raad hiervan in kennis te stellen met bijgevoegde
raadsaanbiedingsbrief en bouwtekening.
4. Voor de 4 nieuw te bouwen woningen in te stemmen met een hogere
grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder overeenkomstig
bijgevoegd concept besluit.
Onderwerp
Trouwen op locatie.
Besluit
1. Trouwen en het laten registreren van partnerschap op locatie naar
keuze toe te staan middels de aan wijzing van meerdere “huizen der
gemeente”, onder de navolgende voorwaarden:
- veiligheid: alle gebouwen dienen te voldoen aan de normen van
brandveiligheid; op het moment dat er meer dan 50 personen in een
pand verblijven is een gebruikersmelding nodig;
- openbaarheid: overeenkomstig artikel 1:63 BW dient de
huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap in openbaarheid plaats
te vinden.
- representativiteit en toegankelijkheid: de locatie dient als huis der
gemeente representatief te zijn, passen bij de ceremonie van een
huwelijk/partnerschapregistratie.
- de meerkosten zullen in rekening worden gebracht bij de aanvragers
2. De raad voor te stellen de bevoegdheid tot aanwijzing van een huis
der gemeente te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders.
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Onderwerp
Verlening eenmalige extra budgetsubsidie aan de St. StS Wmo-team en
Uitwerkingsovereenkomst Sociaal Tean Sliedrecht, Wmo-team.
Besluit
1. Instemmen met de verlening van een eenmalige extra budgetsubsidie
ter hoogte van € 30.000,- ten behoeve van Sociaal team Sliedrecht,
Wmo-team, conform art. 10 van de ASS. Gedekt wordt uit
voorziening Eigen middelen CJG.
2. De uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Sliedrecht met de
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht inzake het Sociaal Team
Sliedrecht, Wmo-team vast te stellen.
Onderwerp
Sliedrecht op de kaart Silver: City
Besluit
1. Kennis nemen van het "Voorstel voor Silver City© (werktitel) in
Sliedrecht" van Kexcom;
2. Instemmen met deelname in het haalbaarheidsonderzoek voor dit
project voor een bedrag van € 17.500,00 excl. BTW;
3. Deze kosten dekken uit het budget in 2015 voor "lokale initiatieven".
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