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Onderwerp
Afronding eerste stap kerntakendiscussie.
Besluit
1. De verdeling van alle gemeentelijke taken binnen het kerntakenmodel
in de huidige en gewenste situatie vast te stellen als vertrekpunt voor
de verdere uitwerking van het spoor ‘focus op kerntaken
(regiegemeente)’;
2. De bijbehorende conversietabel van gemeentelijke taken inclusief
toelichting per taak te gebruiken als referentiekader bij de verdere
uitwerking van het spoor ‘focus op kerntaken (regiegemeente)’;
3. De raad over de verdeling en het vervolgproces te informeren door
middel van bijgevoegde informatienota.
Onderwerp :
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Derde Merwedehaven BV
i.v.m. voorbereiding van de eindafwerking van de afvalberging.
Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerp-beschikking met wijziging en
intrekking van voorschriften in verband met de voorbereiding van de
eindafwerking van de afvalberging Derde Merwedehaven
2. De bijgevoegde, en vanwege de termijn, reeds verzonden zienswijze
alsnog te bekrachtigen.
Onderwerp
Volmacht tot opzegging hypotheek.
Besluit
In te stemmen met de bijgaande ‘Volmacht tot opzegging hypotheek’ en
de heer W. Labee te machtigen deze volmacht namens de Gemeente
Sliedrecht te ondertekenen.
Onderwerp
Voorstel tot overdracht van een tweetal wegen buiten de bebouwde kom,
gelegen in de Driehoek, aan de gemeente.
Besluit
1. Een tweetal wegen buiten de bebouwde kom, gelegen in de
‘Driehoek’ en zoals nader aangeduid op de kaart behorende bij het
voorstel tot overdracht van Waterschap Rivierenland d.d. 8 oktober
2015, kenmerk 201416489, om niet in beheer en onderhoud, alsmede
in eigendom over te nemen van Waterschap Rivierenland.
2. De raad conform het in concept bijgaande raadsvoorstel en
raadsbesluit voor te stellen in te stemmen met de overdacht van de
onder 1 nader aangeduide tweetal wegen en de bebouwde kom in die
zin gewijzigd vast te stellen dat de ‘Driehoek’ tussen de Betuwelijn ,
de A15 en de Parallelweg en de daarin gelegen over te dragen wegen
deel uitmaken van de bebouwde kom.
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Benedenveer Noord.
Besluit
1. Het voorontwerp bestemmingsplan Benedenveer Noord gedurende 6
weken voor inspraak in procedure te brengen; alsmede voor overleg
aan de diverse overleginstanties toe te zenden;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.
Onderwerp
Klanttevredenheidsonderzoek Publiekszaken 2014.
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Beslispunten
Kennis te nemen van het klanttevredenheidsonderzoek Publiekszaken
2014.
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2017 Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen goedkeuring te verlenen aan de
ontwerpbegroting 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht conform bijgaand raadsvoorstel en ontwerp
raadsbesluit.
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