OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 26 november 2019 - 42
Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Vat, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Spek,
wethouder Van der Plas en secretaris Kuiper
Afwezig: Verslaglegging: Diana Jagesar

No
3

Onderwerp
Niet openbare besluitenlijst
19 november 2019

Voorstel
De niet openbare besluitenlijst
19 november 2019 vast te stellen.

Besluit
Conform

4

Bijzondere algemene
ledenvergadering VNG 29
november 2019

1. In te stemmen met bijgevoegde
annotatie op de vergaderstukken voor
de Bijzondere Algemene
ledenvergadering van de VNG op 29
november 2019.

Conform

5

Regiodeal

7

Ontwerp bestemmingsplan
Geluidszone Rivierdijk
Sliedrecht

2. In te stemmen om de vijf
aangekondigde moties van de G40
rondom het Klimaatakkoord te
steunen.
1. Kennis te nemen van de bijgaande
propositietekst Regio Deal
Drechtsteden/Gorinchem e.o.
2. Steun te geven aan het voorstel van
triple helix governance op uitvoering
van de Regio Deal.
3. Toe te zeggen dat uw gemeente voor
projecten die u wilt aandragen voor
de uitvoering van de Regio Deal de
intentie heeft om in principe minstens
50% publieke cofinanciering te
leveren.
1. Het ontwerp bestemmingsplan
Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht,
bestaande uit de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in
GMLbestand:
NL.IMRO.0610.bp91GeluidzoneRd0001, waarbij gebruik is gemaakt van
een ondergrond ontleend aan
topografische en kadastrale gegevens,
BGT en BRK, versie januari 2019 en
de bijbehorende verbeelding daarvan
op papier, vrij te geven voor de ter
inzage legging als bedoeld in artikel
3.8 Wet ruimtelijke ordening.
2. Geen ontwerp-exploitatieplan voor dit
bestemmingsplan op te stellen, omdat

Conform

Conform

No

Onderwerp

Voorstel
geen sprake is van kostenverhaal op
grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet
ruimtelijke ordening.;
3. Het ontwerp bestemmingsplan
Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht ter
kennisname aan te bieden aan de
raad.

Besluit

8

Uitvoering Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz)

1. Het Meldpunt Zorg & Overlast van de
DG&J Zuid-Holland Zuid te verzoeken
het ontvangen van meldingen, het
uitvoeren van verkennend onderzoek,
het indienen van een aanvraag bij de
Officier van Justitie en de
communicatie met melder op grond
van artikel 5:1 van de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg in de
periode 1 januari 2020 tot en met 31
december 2023 uit te voeren.
2. de Crisisdienst 0 tot 100 van de DG&J
Zuid-Holland Zuid te verzoeken het
horen van een betrokkene op grond
van artikel 7:1 lid 3 sub b van de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg
in de periode 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2020 uit te voeren

Conform, met
inachtneming van
toevoeging beslispunt 3;
de gemeenteraad
informeren. Mandaat
portefeuillehouder

9

Vaststellen prestatieafspraken
2020 tussen gemeente, Tablis
Wonen en de
huurdersvereniging Slim Wonen

1. De prestatieafspraken 2020 vast te
stellen
2. Monitoring voortgang van de
uitvoering te doen plaatsvinden in het
bestuurlijk overleg van de
portefeuillehouder Wonen

Conform, met aanpassing.
Mandaat
portefeuillehouder

10

Opgavebladen Groeiagenda

1. De Opgavebladen Groeiagenda voor
de bovenlokale uitvoering van de
Groeiagenda vast te stellen.

Conform, met aanpassing.
Mandaat
portefeuillehouder.

11

Aanvraag
omgevingsvergunning voor het
planologisch mogelijk maken
van een vrijstaande woning op
het perceel naast Baanhoek 38

1. In te stemmen met het plan voor
het planologisch mogelijk maken
van een vrijstaande woning op het
perceel naast Baanhoek 38
2. Het ontwerpbesluit ter inzage
leggen
3. De raad in kennis te stellen van dit
bouwplan met bijgevoegde
raadsaanbiedingsbrief en de
ruimtelijke onderbouwing.

Conform, met aanpassing.
Mandaat
portefeuillehouder.

12

Vaststellen
Informatiebeveiligingsbeleid en

1. Met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2019 het
Informatiebeveiligingsbeleid

Conform

No

Onderwerp
informatiebeveiligingsplan
2019-2020

Voorstel
Drechtsteden 2019-2020 vast te
stellen.
2. Met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2019 het
informatiebeveiligingsplan
Drechtsteden 2019-2020 vast te
stellen.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit

