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Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom en loco-secretaris Van den Boogaart. Verslaglegging: Gabrielle Kwist
Afwezig : wethouder Dijkstra (herfstvakantie-Noord)

No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 10 oktober 2017

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 10 oktober 2017 vast
te stellen.

Besluit
Conform, afgesproken wordt
de tekstuele wijzigingen op
een besluitenlijst en/of
verslag toe te lichten.
Conform

2

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 12 oktober 2017

3

Gewijzigde Begroting incl. CIB
+ Begroting in een oogopslag
2018

De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 24 oktober 2017 vast
te stellen.
Akkoord te gaan met de CIB
Omissies en de gewijzigde
Begroting 2018.

4

Raadsvoorstel
Diplomazwemmen Scenario B

In te stemmen met het aanbieden
van het conceptraadsvoorstel
Diplomazwemmen Scenario B.

Conform, met tekstuele
aanpassing in het
raadsvoorstel, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

5

Mandaat- en
benoemingsbesluit
toezichthouder Jeugdwet

1. De directeur van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
te benoemen als
toezichthouder voor de
uitvoering van artikel 8.1.3.
van de Jeugdwet en artikel 11
van de Verordening Jeugdhulp
Zuid-Holland Zuid.
2. De directeur van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
mandaat te verlenen om
personen werkzaam onder zijn
verantwoordelijkheid te
benoemen tot toezichthouder
voor de uitvoering van artikel

Conform

Conform

No

Onderwerp

3.

4.

6

Realisatie ruiterpad in het
buitengebied van Sliedrecht.

1.

2.

7

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van het Sliedrechts
museum aan de achterzijde,
Kerkbuurt 99-101 te
Sliedrecht.

1.
2.

3.

Voorstel
8.1.3. van de Jeugdwet en
artikel 11 van de Verordening
Jeugdhulp ZHZ.
Het genomen besluit kenbaar
te maken in de digitale editie
van het Gemeenteblad.
Het genomen besluit in
werking te laten treden op de
dag na bekendmaking.
In te stemmen met het
concept raadsvoorstel met
bijlagen;
Het voorleggen van het
concept raadsvoorstel met
bijlage aan de raad.
De ingediende bezwaren
ontvankelijk te verklaren;
In overeenstemming met het
advies van de
bezwarencommissie de
ingebrachte bezwaren
ongegrond te verklaren en het
besluit van 18 april 2017 in
stand te laten;
Geen proceskosten toe te
wijzen voor zover daar om
wordt verzocht.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De loco-secretaris,
De burgemeester,

A. van den Boogaart

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit

Conform, met tekstuele
aanpassing in het
raadsvoorstel, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)
Conform

