Zaaknummer : 1925752

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 20 juni 2017-22

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

No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 12 juni 2017

2

Aanpak speel- en
sportplekken.

3

Beantwoording art 39 vragen
CDA-Fractie over gezondheid
van brandweerlieden.

4

Motie Sliederechtpas

5

Onderzoek
verbetermogelijkheden
reductie emissies
Perfluorisobuteen (PFIB) bij
Chemours

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 12 juni 2017 vast te
stellen
In te stemmen;
1. Met de voorgestelde
verbeterpunten zoals verwerkt in
de nieuwe aanpak speel- en
sportplekken voor 2017.
2. De voorbereiding van de aanpak
van de speel- en sportplekken
van de buurten van 2018 direct
in 2017 mee te nemen zodat in
het voorjaar van 2018 realisatie
kan plaatsvinden. Het college
besluit in
3. De speelplekken in de Prof.
Musschenbroekstraat en
Volkerakstraat op gronden van
Tablis Wonen om te vormen
naar informele speelruimte.

Besluit
Conform

In te stemmen met de
beantwoording van de vragen van
de CDA-fractie over gezondheid van
brandweerlieden
In te stemmen met de voorgestelde
college informatiebrief waarin de
invoering van de Sliedrechtpas
ontraden wordt.

Conform

1. Geen bezwaar te maken tegen
het besluit, verzonden 24 mei
2017, van OZHZ waarbij
ingestemd wordt met het
rapport van 31 maart 2017
inzake "onderzoek naar verdere
verbetermogelijkheden om de
emissie van perfluorisobuteen

1. Het college besluit bij
de voorbereiding uit te
gaan van een werkwijze
waarbij vooraf geen
ontwerpen gemaakt
zijn, en kinderen de
keuze krijgen vanuit een
'leeg vel' keuzes te
maken.
Het college stemt in met
de aangegeven
verbeteringen voor
zover deze aanvullend
zijn op de nieuwe
werkwijze;
2. conform;
3. conform.

Conform, met dien
verstande dat het college de
motie niet uitvoerbaar acht.
De tekst van het CIB
aanpassen in afstemming
met de portefeuillehouder.
Conform

No

Onderwerp

Voorstel
(PFIB) te reduceren artikel D.8
WABO-vergunning".
2. De OZHZ met bijgaande brief
van dit besluit in kennis te
stellen.

Besluit

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 27 juni 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

