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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 10 januari 2017 -01

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder
Van Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
Afwezig : Onderwerp
Projectplan Warmtenet Sliedrecht en Drechtsteden.
Besluit
1. Op basis van het bijgaande 'Projectplan Warmtenet Sliedrecht en
Drechtsteden' met HVC, Tablis Wonen, Provincie Zuid-Holland en de
Drechtsteden een intentieovereenkomst aan te gaan voor het
gezamenlijk opstellen van een Businesscase Warmtenet Sliedrecht en
waarin ook de condities worden gecreëerd dat de Staatsliedenbuurt
(althans fase 1) behouden blijft om als wijk aangesloten te worden op
het nog nader te ontwikkelen warmtenet van Sliedrecht en
Drechtsteden.
2. In de te maken intentieovereenkomst voor het behoud van de
Staatsliedenbuurt (althans fase 1) om als wijk aangesloten te worden
op het nog nader te ontwikkelen warmtenet van Sliedrecht en
Drechtsteden ruimte te bieden voor een maximale bijdrage van
€ 20.000,-.
Onderwerp
Beantwoording artikel 39 vragen Pro Sliedrecht omtrent verleende en
geweigerde evenementenvergunningen op zondagen in 2016
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde antwoord brief op de artikel 39 vragen.
Onderwerp
Zienswijze Geactualiseerde Begroting 2017 GRD.
Besluit
In te stemmen met het raadsvoorstel en de concept zienswijze
Geactualiseerde Begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden.
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2019 Stichting OPOPS.
Besluit
De gemeenteraad voorstellen goedkeuring te verlenen aan de
ontwerpbegroting 2017 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht conform bijgaand raadsvoorstel en ontwerp
raadsbesluit.
Onderwerp
Reglement en profielschets Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht.
Besluit
Het college besluit:
1. Het Reglement Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht vast te stellen;
2. De Profielschets leden Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht vast te
stellen;
3. De gemeenteraad door middel van bijgaande CIB te informeren;
4. De gemeenteraad voor te stellen de vigerende Verordening Wmo-

adviesraad in te trekken.
Onderwerp
Integraal Accommodatieplan Sliedrecht (IAP).
Besluit
De raad in een beeldvormende vergadering te informeren over de
uitgangspunten en scenario's voor het IAP door middel van een
presentatie.
Onderwerp
Tijdelijke verhuur Maaslaan 6 (voormalige Bleyburghschool).
Besluit
1. Akkoord te gaan met een gedeeltelijke verhuur van de voormalige
Bleyburghschool t.b.v. sportfaciliteiten
2. Akkoord te gaan met een gedeeltelijke verhuur van de voormalige
Bleyburghschool t.b.v. culturele en creatieve activiteiten zonder
commercieel uitgangspunt
3. Akkoord te gaan met een tijdelijkheid van verhuur van maximaal 2
jaar.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 17 januari 2017.
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