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Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en loco-secretaris Van den Boogaart. Verslaglegging: Gabrielle Kwist
Afwezig : No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 24 oktober 2017

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 24 oktober 2017 vast
te stellen
In te stemmen met de
beantwoording van de artikel 39
vragen van de SGP/ChristenUnie
inzake aanbesteding in de
Jeugdzorg.

Besluit
Niet behandeld

2

Beantwoording van de artikel
39 vragen van de
SGP/ChristenUnie inzake
aanbesteding in de Jeugdzorg.

3

Beantwoording van de artikel
39 vragen van PRO Sliedrecht
inzake Herinrichting
Horecaplein Kerkbuurt

In te stemmen met de
beantwoording van de artikel 39
vragen van PRO Sliedrecht inzake
Herinrichting Horecaplein
Kerkbuurt.

4

Beantwoording van de artikel
39 vragen van PRO Sliedrecht
inzake strategische
spooragenda 2040

In te stemmen met de
beantwoording van de artikel 39
vragen.

5

Gewijzigd principebesluit over
aandeelhouderschap Eneco
Groep N.V.

1. Het voorlopig principebesluit te
nemen tot het aanhouden van
het aandelenbelang Eneco;
2. Dit besluit via de CIB
Principebesluit over
aandeelhouderschap Eneco
Groep N.V. op 31 oktober 2017
kenbaar te maken aan de
gemeenteraad.
1. Het toekennen van de naam
"Dr. Kuyperhof" aan het nieuw
te realiseren
appartementencomplex op de
hoek van de De Savornin
Lohmanlaan en de
Thorbeckelaan.

Conform, met tekstuele
aanpassing in de
beantwoordingsbrief, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)
Conform, met tekstuele
aanpassing in de
beantwoordingsbrief, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)
Conform, met tekstuele
aanpassing in de CIB, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

6

Straatnaamgeving nieuwbouw
Staatsliedenbuurt.

Conform

De CIB gaat vanmiddag nog
richting de gemeenteraad cf
afspraak
Beslispunt 1 en 3 conform
Beslispunt 2 wordt
aangehouden.
De straatnaamcommissie
wordt bijeengeroepen en
om advies gevraagd

No

Onderwerp

7

Uitvoering amendement 8.2a
Veilige fietsroute Craijensteijn.

Voorstel
2. Het toekennen van de namen
“Januariplantsoen” en “In ‘t
Veld” aan de nieuw aan te
leggen plantsoenen en de
daarlangs gelegen
ontsluitingswegen in de
Staatsliedenbuurt.
3. Geen nieuwe straatnamen
toekennen aan de gedeelten
van de “Dr. Kuyperstraat” en
“Troelstralaan” waarlangs de
bestaande bebouwing
gehandhaafd blijft.
1. De gemeenteraad in de
beeldvormende vergadering op
14 november mee te delen
dat:
a. Het college van mening is dat
besluitvorming over
maatregelen rond de
Craijensteijn in samenhang
moet plaatsvinden met
mogelijke andere maatregelen
die volgen uit het lopende
onderzoek naar maatregelen
voor de middellange termijn op
het gebied van verkeer, fijnstof
en geluid;
b. Het college daarom nu een
procesvoorstel in relatie tot de
uitwerking van amendement
8.2a over een veilige fietsroute
langs de Craijensteijn
presenteert;
c. Het college in het 4e kwartaal
van 2018 komt met een
integraal voorstel over
maatregelen voor de
middellange termijn, waarin
ook het onderzoek naar de
Craijensteijn een plaats heeft.
In te stemmen met de
bijgaande presentatie.

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

A. van den Boogaart

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit

Conform, met aanpassingen
in de presentatie, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

