Zaaknummer : 1957837

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 12 september 2017-28

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
Afwezig : -

No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 5 september 2017

2

Advies aanwijzen Stichting
MerweRadio als lokale publieke
media-instelling.

3

Beslissing op bezwaar
verkeersbesluit Kerkbuurt-Oost

4

Afhandeling bezwaar
omgevingsvergunning
Kerkbuurt-Oost en start
procedure uitgebreide
omgevingsvergunning.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 5 september 2017
vast te stellen
De gemeenteraad voor te stellen
om het Commissariaat voor de
Media (CvdM) te adviseren de
Stichting MerweRadio aan te
wijzen als publieke media-instelling
voor Sliedrecht voor een nieuwe
periode van vijf jaar.

Besluit
Conform

1. Het advies van de commissie
te volgen en het
verkeersbesluit in stand te
laten.
2. Geen proceskosten toe te
wijzen voor zover daar om
werd verzocht.
1. Vooralsnog het advies van de
commissie deels te volgen voor
zover de commissie de
bezwaren ongegrond heeft
verklaard.
2. Vooralsnog deels af te wijken
van het advies van de
commissie en die bezwaren
alsnog gemotiveerd ongegrond
te verklaren, waarvan de
commissie heeft geadviseerd
deze gegrond te verklaren.
3. Het advies van de commissie
te volgen en alsnog een
uitgebreide
vergunningprocedure te
voeren ten behoeve van het
autoluw maken van de

Conform

Conform, met tekstuele
aanpassing van het
raadsvoorstel, in
afstemming met de
portefeuillehouder

Conform

No

Onderwerp

4.

5.

5

Ledenraadpleging over
principeakkoord Cao
Gemeenten 1 mei 2017 - 1
januari 2019.

1.

2.

Voorstel
Kerkbuurt-Oost tussen de
Waterkeringweg en de P.C.
Hooftlaan.
De raad hiervan in kennis te
stellen met bijgevoegde
college-informatiebrief.
De beslissing op bezwaar
verdagen tot na afronding van
de uitgebreide
vergunningprocedure.
Een positieve stem uit te
brengen naar het College van
Arbeidszaken van de VNG over
het bereikte principeakkoord
over de nieuwe Cao
Gemeenten;
In de toelichting op het
antwoordformulier de volgende
zin op te nemen: "De
gemeente Sliedrecht adviseert
om te onderzoeken op welke
wijze het kraamverlof voor de
partner uitgebreid kan worden,
zodat de overheid daarmee
een aantrekkelijke werkgever
is".

Besluit

Conform

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 19 september 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

