Besluitenlijst B&W d.d. dinsdag 27 oktober 2015 nr. 40
4a

Zaaknr. 1508576
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning van A.G. den Hartog voor het oprichten L. van Rekom
VTH
van een nieuwbouw woning op het perceel aan de Baanhoek 80.
Besluit
1. In te stemmen met het plan voor het oprichten van een woning op het
perceel aan de Baanhoek 80.
2. Hiervoor de procedure te volgen voor het afwijken van het
bestemmingsplan (2.12, lid 1 onder a, onderdeel 3° Wabo).
3. De raad hiervan in kennis te stellen met bijgevoegde
raadsaanbiedingsbrief en bouwtekening.
4. In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst tussen de
gemeente en de heer Den Hartog en tot ondertekening van deze
overeenkomst over te gaan.

4c

Onderwerp
Anterieure overeenkomst Benedenveer-Noord.
Besluit
In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst tussen de
gemeente en GEM Benedenveer BV en tot ondertekening van deze
overeenkomst over te gaan.

Zaaknr. 1502520
L. van Rekom
Ruimte

4d

Onderwerp
Verhuizing SLTC naar Benedenveer.
Besluit
1. Af te zien van medewerking aan de verhuizing van SLTC naar
Benedenveer.
2. De verzonden College-informatiebrief over SLTC te bekrachtigen.

Zaaknr. 1508986
L. van Rekom
Projecten

Onderwerp
Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan Kweldamweg 8-10.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de 'Nota van wijzigingen bestemmingsplan
Kweldamweg 8-10 n.a.v. Uitspraak Raad van State'.
2. Het bestemmingsplan Kweldamweg 8-10, met inachtneming van de
wijzigingen, zoals opgenomen in de 'Nota van wijzigingen
bestemmingsplan Kweldamweg 8-10 n.a.v. Uitspraak Raad van State'
en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in
het GML-bestand NL.IMRO.0610.bp28kweldamweg8-3002 met de
bijbehorende bestanden, als geheel opnieuw vast te stellen.
3. Bij de hernieuwde gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Kweldamweg 8-10 (wederom) geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat de
kosten voor de gemeente anderszins zijn verzekerd.
Onderwerp
Logo en uitwerking huisstijl gemeente Sliedrecht.
Besluit
Het logo in bijlage 1 als basis te gebruiken bij de verdere uitwerking van
de huisstijl, bijvoorbeeld bij het op te stellen PR & Marketingplan voor de
gemeente Sliedrecht.

Zaaknr. 1502580
L. van Rekom
Ruimte

Onderwerp

Zaaknr. 1510041
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Eric Dieleman

Zaaknr. 1511923
A.P.J. van
Hemmen
BenO

5d

5e

5f

Beantwoording art. 44 vragen CDA Sliedrecht over valpreventie.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief ter beantwoording van de
artikel 44 vragen van het CDA.
Onderwerp
Gladheidbestrijdingsplan 2015 – 2016.
Besluit
Het Gladheidbestrijdingsplan 2015 - 2016 vast te stellen.
Onderwerp
Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit 2014 en B & W verslag
Welstandsbeleid 2014.
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit
2014 en B & W verslag Welstandsbeleid 2014.
2. Het B & W verslag Welstandsbeleid 2014 ter kennisgeving/informatie
door te sturen aan de gemeenteraad.
3. In 2017 het Welstandsbeleid te evalueren
Onderwerp
Vaststellen nieuwe verordening starterslening en voorstel om
startersfonds niet langer aan te vullen.
Besluit
1. De raad te verzoeken de Verordening Starterslening Sliedrecht 2015
vast te stellen.
2. Het Startersfonds nog uitsluitend te voeden met te ontvangen
bedragen aan rente en aflossing.

G.J. VisserSchlieker
Samenleving
Zaaknr. 1509474
G.J. VisserSchlieker
Ruimte
Zaaknr. 1508569
L. van Rekom
VTH

Zaaknr. 1504452
T.C.C. den
Braanker
Ruimte
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