Zaaknummer : 1922127

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 7 maart 2017 -09

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en gemeentesecretaris Horeman
No
1
2
3

4
5
6
7

8
9

Onderwerp
Notulen B&W-vergadering 21
februari 2017
Notulen B&W vergadering 2
maart 2017
Koopovereenkomst locatie
ZieZo

Besluit
De notulen wordt, na een tekstuele aanvulling, vastgesteld

Beantwoording art 39 RVO
vraag Bootjeshelling
Beantwoording art 39 RVO
vragen over luchtkwaliteit

In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief op de
artikel 39 RVO vraag over de bootjeshelling
In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief op de
artikel 39 RVO vragen van de SGP Christen Unie over
luchtkwaliteit
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39
vragen van Pro Sliedrecht over de regionale/lokale woonvisie
met bijgevoegde brief
1. De Stageregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017
voor de organisatie van Sliedrecht met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2017 vast te stellen;
2. De werkgeverscommissie van de raad te verzoeken
middels het bijgevoegde raadsvoorstel en ontwerpbesluit
de stageregeling voor de griffie vast te stellen.
In te stemmen met de uitvoering van de in de actielijst
genoemde maatregelen en aanbevelingen.
Het college wordt verzocht om de gemeenteraad voor te
stellen:
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak om een
Duurzaamheidsvisie 2050 en Uitvoeringsprogramma op te
stellen;
2. Hiervoor de kosten van € 45.000,- te dekken uit de post
nieuw beleid in de begroting 2017;
3. Hiervoor de bijgevoegde begrotingswijziging vast te
stellen
De bijgevoegde CIB ter kennisname aan de gemeenteraad
aan te bieden
1. Kennis te nemen van het advies van bureau Buhrs en dit
als richtinggevend kader gebruiken voor de uitvoering
van Sliedrecht Marketing.
2. Het beknopte marketingplan 'Sliedrecht Marketing' vast
te stellen.

Beantwoording art 39 RVO
vragen over regionale/lokale
woonvisie
Stageregeling Drechtsteden /
Zuid-Holland Zuid 2017

Actielijst zelfevaluatie BRP
2016
Plan van Aanpak
Duurzaamheidsvisie 2050 en
Uitvoeringsprogramma 20172022
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CIB Ziekteverzuim 2016
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Marketingplan Sliedrecht

De notulen wordt, na een tekstuele aanvulling, vastgesteld
1. In te stemmen met de Koopovereenkomst Baanhoek 7781
2. In te stemmen met bijgaande college informatie brief

No

Onderwerp

12

Oversluiten van de collegebeschermingsverzekering
Fusie Vereniging Christelijk
Onderwijs Sliedrecht en
Vereniging voor Christelijk
Nationaal Onderwijs te
Papendrecht

13

Besluit
3. Het opgaveplan 'uitvoering Sliedrecht Marketing 20172018' vast te stellen.
4. De gemeenteraad te informeren door middel van
bijgevoegde CIB.
Oversluiten van de collegebeschermingsverzekering
Een positief advies uit te brengen, onder de voorwaarde dat
de middelen, die vanuit Sliedrecht ingebracht worden, niet
gebruikt kunnen worden voor het op niveau brengen van het
onderhoud van de scholen in Papendrecht. over de
voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de Vereniging
Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS) en de Vereniging voor
Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht (VCNOP).

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 14 maart 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

