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Onderwerp
Openbare besluitenlijst van
maandag 3 mei 2022

Voorstel
De openbare besluitenlijst maandag 3 mei
2022 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit
Conform

2022-0072332
Artikel 39 vragen Slydregt.NU

In te stemmen met de beantwoording
van de artikel 39 vragen van
Slydregt.NU - tevredenheid warmtenet

Conform

2022-0070521
Leefgeldregeling ontheemden
Oekraïne

1. In te stemmen met de
Dienstverleningsovereenkomst
Verstrekking Leefgeld (bijlage 1) met
de GR Sociaal.
2. In te stemmen met het
Mandaatbesluit Leefgeldregeling
(bijlage 2).
3. In te stemmen om de
dienstverleningsovereenkomst
verstrekking Leefgeld en het
Mandaatbesluit Leefgeldregeling met
terugwerkende kracht per 6 april
2022 vast te stellen.
4. De verantwoordelijke
portefeuillehouder te mandateren om
aanpassingen in de DVO aan te gaan.
1. In te stemmen met het huren van het
kerkgebouw 'De Rank' aan de
Oranjestraat 7 van 1 juli 2022 t/m 31
juli 2024 voor het huisvesten van de
CBS Oranje-Nassau.
2. In te stemmen met het verwerken
van de kosten van 2022 ad € 15.000
in de eerste turap 2022 en de kosten
van 2023 ad € 30.000 en 2024 ad €
17.500 in de begroting 2023.
1. De Jaarverantwoording Toezicht en
Handhaving Kinderopvang 2021 vast
te stellen en toe te zenden aan de
Inspectie van het Onderwijs;
In te stemmen met de bijbehorende
CIB als begeleidend schrijven ter
aanbieding van de
Jaarverantwoording Toezicht en

Conform

2022-0063604
Huisvesting CBS Oranje-Nassau

2022-0070246
Jaarverantwoording
Kinderopvang 2021

Conform

Conform

Handhaving Kinderopvang 2021 aan
de gemeenteraad.
2022-0068009
Afwijken aanbestedingsbeleid
inzake inrichten
besturingssysteem persleiding
(Baanhoek Molendijk) te
Sliedrecht

1. Instemmen met het afwijken van het
aanbestedingsbeleid voor het
vervangen van de drukriolering voor
fase 2 (Baanhoek - Molendijk)
2. Instemmen met het afwijken van het
aanbestedingsbeleid voor het
vervangen van de drukriolering voor
de opvolgende fases waarbij de totale
opdrachtwaarde onder de drempel
voor Europees aanbesteden blijft

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De loco-secretaris,
De burgemeester,

J.J. de Hondt

mr. drs. J.M. de Vries

Conform

