Zaaknummer : 1922173

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 4 april 2017-13

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
No
2a
4b
4d

4e
4f

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 28 maart 2017
Gezamenlijke convenanten
aanpak woonoverlast en
hennepkwekerijen.
Controleprotocol voor de
accountantscontrole
gemeente Sliedrecht en
normenkader 2016

Afschaffing precariobelasting
voor enkele openbare
werken van algemeen nut.
A15 PaS (Papendrecht Sliedrecht):
Wijzigingsovereenkomst.

4g

Verhuur Kantine De Stoep.

4h

'Muziek in de organisatie!':
CIB en gewijzigd
raadsvoorstel verantwoording
stap 1

4j

Gewijzigd raadsvoorstel
Verkeers- en Mobiliteitsplan
2017-2040

Besluit
De openbare besluitenlijst B&W-vergadering 28 maart 2017
wordt ongewijzigd vastgesteld.
In te stemmen met de ondertekening van de beide
convenanten.
1. In te stemmen met het controleprotocol voor de
accountantscontrole gemeente Sliedrecht en deze ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
2. Het normenkader wet en regelgeving gemeente Sliedrecht
2016 vast te stellen en ter kennisgeving aan te bieden aan
de gemeenteraad.
In te stemmen met bijgevoegde CIB.
Het college stemt in met:
1. de wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht – Sliedrecht
(A15 PaS).
De burgemeester stemt in met:
2. het machtigen van de heer J.P. Tanis op basis van artikel
171, lid 2 van de Gemeentewet om namens de gemeente
Sliedrecht de overeenkomst A15 PaS met het Rijk (Ministerie
van Infrastructuur & Milieu) en de provincie Zuid-Holland te
tekenen.
Beslispunten B&W
1. In te stemmen met bijgaande huurovereenkomst Kantine
De Stoep tussen gemeente en Boertie BV;
2. In te stemmen met de verzending van bijgaande CIB na
ondertekening van de overeenkomst;
Beslispunt Burgemeester
3. Wethouder L. Van Rekom te mandateren voor de
ondertekening van de huurovereenkomst Kantine De Stoep
tussen gemeente en Boertie B.V
1. In te stemmen met het aan de gemeenteraad aanbieden
van de CIB Transformatieplan 'Muziek in de organisatie!
2. Het gewijzigde raadsvoorstel 'Evaluatie transformatieplan
Muziek in de organisatie stap 1!' ter besluitvorming aan de
gemeenteraad aan te bieden.
1. Het Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2017-2040 vast
te stellen.

No

Onderwerp

Besluit
2. Een krediet van € 175.000,- ten behoeve van een in 2017
en 2018 uit te voeren onderzoek naar de effectiviteit van
maatregelen voor de middellange termijn en van € 25.000
voor een onderzoek naar fijnstof ten laste van de reserve
Infra beschikbaar te stellen.
3. Een investeringskrediet van € 2.115.000,- ten behoeve van
de uitvoering van investeringen in 2017 uit het Verkeersen Mobiliteitsplan beschikbaar te stellen.
4. De investeringen uit het verkeers- en mobiliteitsplan
waarvan de uitvoering gepland is in het begrotingsjaar
2018 ad € 3.050.000,- en het begrotingsjaar 2019 ad €
350.000,- in het meerjareninvesteringsprogramma bij de
begroting 2018 op te nemen.
5. De kapitaallasten van de investeringen in de begroting te
verwerken binnen het product "Verkeer (algemeen)".
6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 11 april 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

