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No
3

Onderwerp
De openbare besluitenlijst van
17 december 2019

Voorstel
De openbare besluitenlijst van
17 december 2019 vast te stellen.

Besluit
Conform

6

Zienswijze Regionale visie
sociaal domein Drechtsteden

Conform

7

Invulling taakstelling GRDbegroting 2020 Sliedrecht

8

VTH beleid en
uitvoeringsprogramma 2020

9

Verwezenlijking strategische
doelen voor voormalig
politiebureau Rijnstraat

1. In te stemmen met de zienswijze op
de regionale visie sociaal domein
Drechtsteden.
1. In te stemmen met de alternatieve
invulling van de
bezuinigingstaakstelling zoals
opgenomen in bijlage 2.
2. In te stemmen met de antwoordbrief
aan het DSB zoals opgenomen in
bijlage 3.
3. In te stemmen met de CIB zoals
opgenomen in bijlage 4 om de raad te
informeren over het ingenomen
collegestandpunt.
1. Het VTH-beleidsplan 2020-2024 vast
te stellen.
2. In te stemmen met het
uitvoeringsprogramma 2020.
3. Het VTH-beleidsplan 2020-2024 en het
uitvoeringsprogramma 2020 ter
kennisneming naar de gemeenteraad
te sturen.
1. Vast te stellen dat er voor de locatie
Rijnstraat ten minste vijf strategische
doelen zijn die het college wil
verwezenlijken.
2. Vast te stellen dat voor de
verwezenlijking van ten minste twee
strategische doelen een actieve rol van
de gemeente noodzakelijk is.
3. Vast te stellen dat het college op
voorhand niet wil overgaan tot actieve
verwerving en daarom inzet op een
open marktconsultatie.
4. In te stemmen met het inzetten van
een projectleider, ten laste van de

Conform

Conform

Conform, met dien
verstande dat beslispunt 4
wordt gewijzigd in: In te

stemmen met het inzetten
van een projectleider, ten
laste van de post
Woonruimtezaken voor
een maximum van €
20.000 in 2020.

No

Onderwerp

Voorstel
post Woonruimtezaken voor een
maximum van € 5.000 in 2019 en
€ 15.000 in 2020.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit

