Besluitenlijst B&W d.d. dinsdag 26 januari 2016 nr. 05
4a

4b

4c

4d

5c

Onderwerp
Artikel 44 vragen PRO Sliedrecht over evenementenvergunningen op
zondag in 2015.
Besluit
1. In te stemmen met het versturen van bijgaande antwoordbrief op de
vragen van de heer Venis, namens de fractie van PRO Sliedrecht over
evenementenvergunningen op zondagen in 2015.
2. De antwoordbrief in pdf-formaat ter beschikking te stellen van de
griffie in verband met plaatsing op de lijst van ingekomen stukken,
conform artikel 44, 5e lid van het RvO.
Onderwerp
Vaststellen 24ste wijziging CAR-UWO.
Besluit
1. Het (ontwerp)besluit over de 24ste wijziging van de CAR-UWO vast te
stellen.
2. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad te verzoeken met het
bijgevoegde raadsvoorstel de 24ste wijziging van de CAR-UWO voor
het griffie personeel overeenkomstig vast te stellen.
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Rivierdijk 739-743.
Besluit
1. Akkoord te gaan met voorliggende voorontwerp bestemmingsplan
Rivierdijk 739-743.
2. Het voorontwerp bestemmingsplan Rivierdijk 739-743 gedurende 6
weken voor inspraak in procedure te brengen.
3. Het voorontwerp bestemmingsplan gelijktijdig voor overleg aan de
diverse overleginstanties toe te zenden.
4. Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.
Onderwerp
Afronding van de zienswijzeprocedure ten behoeve van de aanvraag
omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de
Baanhoek 80.
Besluit
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In overeenstemming met het 'Zienswijzenverslag januari 2016' de
ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren;
3. Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onderdeel a, onder 3º van de
Wabo omgevingsvergunning te verlenen conform het bijgevoegde
conceptbesluit;
4. Bij het verlenen van omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast
te stellen.
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Onderwerp
Kerkbuurt 12.
Besluit
1. Kerkbuurt 12 te betrekken bij de ontwikkeling Kerkbuurt 14-18.
2. Bijgaande driepartijenovereenkomst aan te gaan.
3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met een
subsidieplafond van € 62.250 aan Debrug.
4. De gemeenteraad wordt voorgesteld het college opdracht te
verstrekken een krediet van € 62.250 te verlenen ten behoeve van de
subsidie.
5. De gemeenteraad wordt voorgesteld het college opdracht te
verstrekken het krediet te dekken uit de Reserve Kleinschalige
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Herontwikkeling en hiertoe bijgevoegde begrotingswijziging vast te
stellen.
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