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Onderwerp
Beantwoording artikel 44 vragen vernielingen natuurspeelplaats
Prickwaert.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief ter beantwoording van de
artikel 44 vragen van het CDA.

Zaaknr. 1431336
A.P.J. van
Hemmen
Staf

4b

Onderwerp
Intrekken Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2010 (APV
2010).
Besluit
De raad voorstellen om de APV Sliedrecht 2010 in te trekken.

Zaaknr. 1428445
A.P.J. van
Hemmen
B&O

4c

Onderwerp
Volmacht aandeelhoudersvergadering ROM-D.
Besluit
1. Volmacht te verlenen aan het Drechtstedenbestuur om de
aandeelhoudersvergadering van de vennootschap ROM-D Holding bij
te wonen welke zal worden gehouden op 5 juni 2015 te Dordrecht en
daarbij het stemrecht verbonden aan de Aandelen uit te oefenen.
2. Volmacht te verlenen aan het Drechtstedenbestuur om de Raad van
Vennoten van ROM-D Dordtse Kil III C.V. bij te wonen welke zal
worden gehouden op 5 juni 2015 te Dordrecht en daarbij het
stemrecht verbonden aan de kapitaaldeelname uit te oefenen.
Onderwerp
Beantwoording art. 44 vragen CDA Sliedrecht over laaggeletterden.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief ter beantwoording van de
artikel 44 vragen van het CDA.
Onderwerp
Sliedrecht herkenbaar op de kaart.
Besluit
U wordt gevraagd om:
1. In te stemmen met het uitschrijven van een prijsvraag voor het
ontwerpen van een fysiek ‘beeld’ om de herkenbaarheid van
Sliedrecht te vergroten
2. In te stemmen met de criteria waarop de ontwerpen worden
beoordeeld
3. Aanvullend te besluiten in 2015 te starten en de kosten te dekken ten
laste van cup-gelden
Onderwerp
Intentieverklaring LEADER 2014-2020.
Besluit
Instemmen met ondertekening van de Intentieverklaring LEADER 20142020.
Onderwerp
Bestemmingsplan Baanhoek-West, Uitwerkingsplan bedrijfslussen
(ontwerp).
Besluit
1. Het ontwerp uitwerkingsplan in procedure te brengen en gedurende

Zaaknr. 1429940
J.P. Tanis
Staf

5b

5c

5d

5e

Zaaknr. 1429743
G.J. VisserSchlieker
Samenleving
Zaaknr. 1429627
G.J. VisserSchlieker
Programmabureau

Zaaknr. 1428573
G.J. VisserSchlieker
Ruimte
Zaaknr. 1420358
L. van Rekom
Ruimte

5g

5h

5i

zes weken ter inzage te leggen om een ieder in de gelegenheid te
stellen een zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties zoals
neergelegd in de ‘Notitie vooroverleg’.
3. Het ontwerp uitwerkingsplan ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.
Onderwerp
Accommodatie V.V. Sliedrecht.
Besluit
1. Instemmen met een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 880.000,ten behoeve van de bouw van een verplaatsbaar onderkomen voor de
voetbalvereniging Sliedrecht;
2. Instemmen met het verstrekken van gemeentelijke borgstelling aan de
V.V. Sliedrecht voor een bedrag van € 1.539.000 onder voorbehoud
van instemming door de gemeenteraad;
3. Instemmen met de dekking van de jaarlasten ad. € 38.071 uit de
vrijvallende lasten op de exploitatie;
4. Instemmen met de afwijkende afschrijvingstermijn van 40 jaar;
5. De raad voor te stellen om in te stemmen met de beslispunten 1, 2, 3
en 4 en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen;
6. Instemmen met het overdragen van al het beheer en onderhoud van
het complex voetbalvelden van de V.V. Sliedrecht aan de vereniging
per 1 januari 2016;
7. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 45.600 ten behoeve van
de aanschaf van (maai) machines voor het uitvoeren van onderhoud
aan de velden door de V.V. Sliedrecht en dit bedrag te dekken uit het
saldo van de voorziening buitengewoon onderhoud.
Onderwerp
Art. 44 vragen VVD over rotonde Ouverture – Noordkil.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van de artikel 44
vragen van de VVD-fractie.
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Drechtstedelijk Klantcontactcentrum
(DKCC).
Besluit
1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Drechtstedelijk
Klantcontactcentrum, onder voorbehoud van instemming door de
gemeenteraad,
De raad voor te stellen:
2. Goedkeuring te verlenen aan de concept‘Samenwerkingsovereenkomst DKCC’.
Wethouder Den Braanker mandaat te verlenen om het voorstel, zo nodig,
aan te passen of aan te houden.

Zaaknr.
L. van Rekom
Projecten

Zaaknr. 1429024
T.C.C. den
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Ruimte
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T.C.C. den
Braanker
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