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Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 21 maart 2017
Beschikking uitbreiding
omgevingsvergunning Zavin
CV te Dordrecht

Beantwoording brief
provincie Zuid-Holland
betreffende
begrotingsoverzicht
Beantwoording artikel 39
vragen inzake Spookjongeren
van de SGP-CU
Wijziging verordening
voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente
Sliedrecht 2015
Zienswijze extra bijdrage
Veilig Thuis en Crisis
Interventie Team
Voortgang project
participatieplekken Sliedrecht

Toegankelijkheid Kerkbuurt

Besluit
De openbare besluitenlijst B&W-vergadering 21 maart
2017 wordt ongewijzigd vastgesteld
1. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met
bijgevoegde brief te berichten dat wij geen beroep
instellen tegen de beschikking waarbij aan Zavin CV
te Dordrecht omgevingsvergunning wordt verleend
voor uitbreiding van haar activiteiten met het
verwerken van 8000 ton laag calorische vloeibare
afvalstoffen in de verbrandingsinstallatie;
2. Zavin te verzoeken om toezending van de door hen
toegezegde kwartaalmetingen van alle emissies naar
de lucht gedurende de eerste 2 jaar.
De raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde
brief en deze te verzenden.
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39
vragen van de SGP/ChristenUnie inzake Spookjongeren
De Raad voor te stellen tot het vaststellen van de 1 e
wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Sliedrecht 2015.
Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met
het raadsvoorstel en de concept zienswijze ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
1. Kort kennis te nemen van de stand van zaken omtrent
het netwerkorganisatie participatieplekken;
2. De raad middels CIB te informeren over de voortgang
van het project zoals beloofd in de CIB van 1
november 2016.
In de stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel met dien
verstande dat het college aan de raad voorstelt een
krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 4 april 2017.
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