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Onderwerp
Vaststelling jaarstukken 2015.
Besluit
Jaarstukken 2015 ter definitieve vaststelling aan de raad aan te bieden.
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Onderwerp
Overeenkomst Deal t/m 2019.
Besluit
1. Instemmen met de ondertekening van de overeenkomst Deal.
2. Ambtelijk en bestuurlijk benadrukken dat er ook aandacht moet zijn
voor lokale bedrijven en andere sectoren dan de maritieme sector.
3. De burgemeester mandateert wethouder Tanis voor de ondertekening
van de overeenkomst.
Onderwerp
Beslissing op bezwaar voor het gewijzigd uitvoeren van de
kadeconstructie op Het Plaatje.
Besluit
1. De ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren.
2. In overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren ongegrond verklaren.
3. De beslissing op bezwaar te verzenden aan bezwaarmaker met
bijgevoegde conceptbrief.
Onderwerp
Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een
handhavingsverzoek van EW Milieu-advies jegens straal- en coatingbedrijf
Den Brinker Sliedrecht BV.
Besluit
1. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie het bezwaar
gegrond te verklaren voor zover dat betrekking heeft op het
vervangen van de patroonfilters.
2. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie het bezwaar
voor zover dat betrekking heeft op het aantreffen van stof buiten de
straalcabine gegrond te verklaren.
3. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie het bezwaar
voor zover dat betrekking heeft op het bijhouden van een logboek,
het vervangen van de doekfilters en het niet toetsen aan artikel 4.64,
lid 4 van de Activiteitenregeling, ongegrond te verklaren.
4. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie
bezwaarmaker een proceskostenvergoeding toe te kennen van €
992,-.
Onderwerp
CUP-entrees-ovondevoorstel Bambino.
Besluit
In te stemmen met:
1. Het plaatsen van de Bambino op de ovonde.
2. Met Van Oord een overeenkomst op te stellen voor het instant
houden van de ovonde met de Bambino voor 10 jaar.
3. Het reclamebureau te verzoeken per 1 januari 2017 de reclames op
de ovonde op te heffen.
Onderwerp
Reactie Accountantsverslag 2015.
Besluit
1. Instemmen met de reactie op het Accountantsverslag 2015
2. Deze aan te bieden aan de Auditcommissie.
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Onderwerp

Nieuwe aanbieder begeleiding statushouders in Sliedrecht

Besluit
Het College wordt voorgesteld:
1. De begeleiding van statushouders in Sliedrecht uit te laten voeren
door Participe.
2. Participe een subsidie te verlenen ter hoogte van € 67.465 voor 2017,
ten laste van budget begeleiding statushouders onder voorwaarde dat
de raad de begroting van 2017 vaststelt.
3. De CIB vast te stellen.
4. Het persbericht vast te stellen.
Onderwerp
Participatieverklaring statushouders 2016.
Besluit
Het College wordt voorgesteld:
1. Participe de opdracht te geven de Participatieverklaring in 2016 uit te
voeren.
2. Participe de opdracht te geven Taaloefenplekken voor statushouders
te realiseren in 2016.
3. Participe een subsidie te verlenen van € 31.676 voor 2016, ten laste
van het budget begeleiding statushouders.
4. De brief aan het COA vast te stellen.
5. De CIB vast te stellen.
Onderwerp
Kredietaanvraag ten behoeve van de aanleg bootjeshelling.
Besluit
1. Het college verleent opdracht aan de diverse partijen voor de
realisatie van de recreatieve bootjeshelling;
2. De burgemeester mandateert wethouder Visser-Schlieker om een
nieuwe overeenkomst met de watersportvereniging te ondertekenen;
3. Kennis te nemen van de bijlagen van de bootjeshelling.
Onderwerp
Gemeentegarantie Sportaccommodatie Benedenveer.
Besluit
1. Voorlopig te besluiten tot het verhogen van de gemeentegarantie
voor de lening aan Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB)
met maximaal € 700.000 onder de voorwaarden:
a. dat de inschrijving van het eerste recht van hypotheek verhoogd
wordt met hetzelfde bedrag;
b. dat SSB op het moment van besluitvorming door de raad
prijsaanbiedingen heeft die passen binnen de door SSB aangeleverde
sluitende begroting en tenminste gestand doen tot start bouw;
c. dat SSB een eenmalige risicovergoeding betaalt van € 10.347;
d. dat SSB de gemeente in de gelegenheid stelt jaarlijks de financiële
status te toetsen en bij voorgenomen investeringen vooraf overleg te
voeren.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met het voornemen van het
college, waarbij de raad conform de "Verordening, welke de
algemene voorwaarden regelt bij verlening van garanties door de
Gemeente Sliedrecht", artikel 5 lid 3, de wensen en bedenkingen
kenbaar kan maken aan het college, alvorens een definitief besluit te
nemen.
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