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No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 12 september
2017
Reactie college op
managementletter 2016 en
accountantsverslag 2016

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 12 september 2017
vast te stellen
1. In te stemmen met de reactie
op de managementletter 2016
en accountantsverslag 2016
2. De reactie aan te bieden aan
auditcommissie van 25
september 2017

Besluit
Conform

3

ROM-D : instemmen
statutenwijziging en
aanpassing werkwijze.

Conform

4

Uittreding GR Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch.

In te stemmen met de
voorgestelde statutenwijziging van
de ROM-D Capital BV en ROM-D
Capital Beheer BV en de
ontwikkeling van ROM-D naar een
vraaggestuurde werkwijze en
hierover de raad van
commissarissen ROM-D over te
informeren.
1. In te stemmen met het
uittreden uit de GR Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch:
a. Bestuurlijke uittreding per 1
januari 2018;
b. De financiële regeling voor een
totaal van € 1 miljoen waarbij
sprake is van finale kwijting,
uit te betalen in een jaarlijkse
bijdrage van € 250.000,- voor
een periode van vier jaar
ingaande op 1 januari 2017;
2. In te stemmen met de
jaarlijkse dekking van het
overeengekomen bijdrage van
€ 250.000,- door in de jaren
2017 tot en met 2020 jaarlijks
€ 107.000 (overeengekomen

2

Conform

Conform

No

Onderwerp

5

Lokale prestatieafspraken
2018.

6

Kappen bomen De Driehoek.

7

Beantwoording artikel 39 vraag
Pro Sliedrecht over Handvest
Actieve Informatieplicht.

Voorstel
jaarlijkse bijdrage minus
beschikbare bijdrage in
meerjarenbegroting) ten laste
te brengen van de Algemene
Reserve;
In te stemmen – onder
voorbehoud van de
besluitvorming in het
algemeen bestuur van GR
Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch – met het
gewijzigd raadsvoorstel
uittreding GR Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch.
In te stemmen met bijgevoegd
memo aan Tablis Wonen en Slim
Wonen om te komen tot lokale
prestatieafspraken 2018.
In te stemmen met:
1. het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het
kappen van 136 bomen op het
terrein De Driehoek.
de bijgesloten college
informatiebrief om de
gemeenteraad hierover te
informeren.
In te stemmen met de bijgevoegde
antwoordbrief op de artikel 39
vraag.

Besluit

Conform

Conform, met tekstuele
aanpassing van het CIB, in
afstemming met de
portefeuillehouder

Conform, met tekstuele
aanpassing in de
antwoordbrief, in
afstemming met de
portefeuillehouder

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 26 september 2017.
De burgemeester,

De loco-secretaris,

