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BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 12 juni 2017-21

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van Rekom,
wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
Afwezig: wethouder Tanis

No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 6 juni 2017

2

Kruispunt Benedenveer.

3

College Informatiebrief
voortgang onderzoek
middellange termijn
Verkeers- en Mobiliteitsplan
2017-2040 en uitnodiging
aan bewoners en
stakeholders voor twee
startbijeenkomsten op 26
juni en 3 juli 2017.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 6 juni 2017 vast te
stellen
1. In te stemmen met uitvoering
van de werkzaamheden voor het
kruispunt Benedenveer door de
gemeente.
2. In te stemmen met de aanleg
van een tweerichtingsfietspad
aan de zuidzijde tussen
Benedenveer en Station
Baanhoek.
3. In te stemmen met de
overeenkomst 'werkzaamheden
Craijensteijn/ ontsluiting/
fietspad' tussen gemeente
Sliedrecht en GEM Benedenveer
BV.
In te stemmen met een
verlaging van de bankgarantie
van GEM Benedenveer ter
zekerstelling van het woonrijp
opleveren van Benedenveer tot
€ 36.000.

Besluit
Conform

1. De gemeenteraad middels
bijgaande CIB te informeren
over de geplande onderzoeken
in het kader van het Verkeers-en
Mobiliteitsplan 2017-2040 en de
manier waarop inwoners daarbij
worden betrokken.
2. In te stemmen met:
a. het versturen van bijgevoegd
Persbericht Onderzoeken
middellange termijn 2020-2030.
b. het versturen van bijgevoegde
uitnodiging voor

1. Conform, met tekstuele
aanpassing van de CIB
in afstemming met de
portefeuillehouder;
2. Persberichten en brief
aanpassen in
afstemming met de
portefeuillehouder.

Conform
Raad informeren middels
een CIB

No

Onderwerp

4

Artikel 39 vragen over
starterslening in samenhang
met koopgarant

5

Proces afweging
aandeelhouderschap Eneco
Groep N.V.
Beantwoording artikel 39
vragen SGP ChristenUnie
over datalekken gemeente
en gijzelsoftware.

6

Voorstel
startbijeenkomst op 26 juni voor
de onderzoeken middellange
termijn 2020-2030 aan
bewoners die in het voortraject
hebben gereageerd middels emails en brieven.
c. het versturen van bijgevoegd
Persbericht Onderzoek veilige
fietsroute Craijensteijn.
d. het versturen van bijgevoegde
brief aan bewoners en
belanghebbenden voor de
startbijeenkomst van 3 juli
onderzoek veilige fietsroute
Craijensteijn.
In te stemmen met beantwoording
van de artikel 39 vragen over
starterslening in samenhang met
koopgarant.
In te stemmen met de CIB proces
afweging aandeelhouderschap Eneco
Groep N.V.
In te stemmen met de bijgevoegde
antwoordbrief op de artikel 39
vragen van de SGP ChristenUnie
over datalekken gemeente en
gijzelsoftware

Besluit

Beantwoording vragen
aanpassen in afstemming
met de portefeuillehouder.
Conform
Conform

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 20 juni 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

