Besluitenlijst B&W d.d. 28 april 2015 nr. 19
4b

4c

4d

4e

Onderwerp
Registratiesysteem milieupark en regeling voor afval van niet woningen.
Besluit
1. Besluiten te inventariseren hoe niet woningen (zoals bedrijven en
woonzorgcomplexen) zich ontdoen van hun bedrijfsafval volgens
bijlage 1.
2. Besluiten te onderzoeken of er een regeling in de verordening
reinigingsrechten is op te nemen waardoor niet woningen per 1
januari 2016 al dan niet tegen betaling gebruik mogen maken van de
voorzieningen voor huishoudelijk afval.
3. Besluiten vanaf 1 juli 2016 een registratiesysteem voor het milieupark
in te voeren.
4. Besluiten het gebruik van het milieupark in 2016 te volgen en het
college te adviseren over het mogelijk limiteren van het gebruik in
2017.
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde
Merwedehaven"
Besluit
De raad voor te stellen:
1. De ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan
ontvankelijk te verklaren;
2. De zienswijzen van reclamant 1 en 2 ongegrond te verklaren;
3. Het bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven"
vast te stellen;
4. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast
te stellen.
Onderwerp
Akte van borgtocht ten behoeve van garantstelling Sportaccommodatie
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht,
gelet op artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet
VERKLAART:
Kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht
(BNGDOCS-#1622849-v1 van 06 08 2014) van BNG Bank; en
BESLUIT:
Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor
de richtige nakoming van alle verplichtingen van Stichting
Sportaccommodatie Benedenveer, uit hoofde van de [daarin genoemde]
lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie
E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR €
1.207.293 (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te
rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).
Wethouders Van Rekom en Visser te mandateren om de akte van
borgtocht namens de gemeente te tekenen.
Onderwerp
Afronding Haalbaarheidsonderzoek Sportaccommodatie Benedenveer
Besluit
1. de geprivatiseerde realisatie van de sportaccommodatie Benedenveer
door Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB) als haalbaar te
beschouwen.
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2. in te stemmen met het verzoek om subsidie en garantstelling van SSB
(bijlage 1) en daarmee met:
a. Bijlage 2: aanwijzingsbesluit DAEB,
b. Bijlage 3: subsidiebesluit
c. Bijlage 4: uitvoeringsovereenkomst subsidie tussen SSB en gemeente
d. Bijlage 5: borgstellingsovereenkomst tussen SSB en gemeente
e. Bijlage 6: akte eerste recht van hypotheek ten behoeve van de
gemeente
f. Bijlage 7: akte van borgtocht zekerstelling gemeente door medegarant
3. in te stemmen met het verzoek om koop van de grond van SSB
(bijlage 8) en daarmee met:
a. Bijlage 9: uitgifteovereenkomst tussen SSB en gemeente
4. in te stemmen met bijlage 10: voorovereenkomst gebruik
Sportaccommodatie
5. in te stemmen met bijlage 11: intentieovereenkomst
6. in te stemmen met bijlage 12: concept college informatiebrief
7. wethouders Van Rekom en Visser te mandateren de het
aanwijzingsbesluit DAEB en het subsidiebesluit te ondertekenen
8. wethouders Van Rekom en Visser te mandateren om de
uitvoeringsovereenkomst, borgstellingsovereenkomst,
uitgifteovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst namens de
gemeente aan te gaan.
9. De portefeuillehouder krijgt de opdracht te komen met een
onderbouwing van het voorbereidingskrediet
Onderwerp
Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen.
Besluit
1. De beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente
Sliedrecht vast te stellen.
2. Opdracht te geven om, conform artikel 5 lid a van de beleidsregels, te
komen tot het vaststellen van een aantal locaties voor laadpalen
zonder dat de behoefte hieraan moet worden aangetoond.
3. De raad daarover te informeren middels bijgaande CIB.
Onderwerp
Uitvoeringsregels en beleid op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening (hierna APV)
Besluit college
1. De uitvoeringsregels op grond van de APV 2015 vast te stellen, voor
zover het haar bevoegdheid betreft;
2. De uitvoeringsvoorschriften en beleidsregels op grond van de APV
2009, inclusief derde wijziging in te trekken, voor zover het haar
bevoegdheid betreft;
3. De beleidsregels bijtincidenten honden Sliedrecht opnieuw vast te
stellen;
4. De beleidsregels bijtincidenten honden Sliedrecht welke zijn
vastgesteld op 13 november 2012 in te trekken;
5. De werkafspraken bijtincidenten honden opnieuw vast te stellen;
6. De werkafspraken bijtincidenten honden welke zijn vastgesteld op 13
november 2012 in te trekken;
7. De conversietabel artikelnummers APV 2009/APV 2015 vast te
stellen.
Besluit burgemeester
8. De uitvoeringsregels op grond van de APV 2015 vast te stellen, voor
zover het zijn bevoegdheid betreft;
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9. De uitvoeringsvoorschriften en beleidsregels op grond van de APV
2009, inclusief derde wijziging in te trekken, voor zover het zijn
bevoegdheid betreft;
10. Het circusbeleid opnieuw vast te stellen;
11. Het circusbeleid welke is vastgesteld op 17 augustus 2004 in te
trekken;
12. De conversietabel artikelnummers APV 2009/APV 2015 vast te
stellen.
Onderwerp
Social Brokers preventieve Jeugdhulp.
Besluit
1. Instemmen met deelname aan de pilot Social Brokers vanaf mei 2015
voor de duur van twee jaar.
2. Hierbij te kiezen voor optie 1 (minst uitgebreide variant) uit de offerte
van Big Thinking Business Development.
Onderwerp
Vergroten capaciteit begraafplaats en verbetering hoofdpad.
Besluit
1. In het tweede kwartaal 2016 tot het ruimen van algemene graven van
een veld (links 1) waarop is begraven van 2 mei 1985 tot en met 15
november 1993 over te gaan;
2. Een inrichtingsplan, kostenraming en dekkingsvoorstel op te laten
stellen om de parkstrook tussen de huidige begraafplaats en de
Staatsliedenbuurt bij de begraafplaats te betrekken;
3. De geraamde kosten voor het ruimen ad € 25.000,- (incl. btw), het
verbeteren van het hoofdpad ad € 100.000,- (incl. btw) en het
opstellen van een inrichtingsplan ad € 25.000,- (incl. btw) in het
meerjareninvesteringsprogramma 2016-2019 als onderdeel van de
kadernota 2016 op te nemen en de kosten ten laste van de reserve
onderhoud begraafplaats te dekken.
4. De gemeenteraad door middel van bijgesloten college informatiebrief
in kennis te stellen van de genomen besluiten.
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied
Besluit
1. Het voorontwerp bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied
gedurende 6 weken voor inspraak in procedure te brengen;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.
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