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4a

Onderwerp
Onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard Vijfheerenlanden.
Besluit
1. Kennis te nemen van de resultaten van het MIRT A5H-onderzoek;
2. Het voorstel van de Gebiedsraad te ondersteunen om met dezelfde
partijen uit de regio verder te werken aan een vervolg, voor een
verdere verdieping en verbreding van de nu voorliggende resultaten;
3. De raad met bijgaande brief te informeren over het onderzoek en het
vervolg.

Zaaknr. 1719139
A.P.J. van
Hemmen
Ruimte

4b

Onderwerp
11e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.
Besluit:
1. Het college stelt de raad voor het wijzigingsbesluit van de 11e
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vast te
stellen, voor zover het de bevoegdheid van de raad raakt, met
tekstuele aanpassing van het raadsvoorstel in overleg met de
portefeuillehouder;
2. Het college stelt het wijzigingsbesluit van de 11e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vast voor zover het de
bevoegdheid van het college raakt;
3. De burgemeester stelt het wijzigingsbesluit van de 11e wijziging van
de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vast voor zover het de
bevoegdheid van de burgemeester raakt;

Zaaknr. 1721419
J.P. Tanis
Staf

4c

Onderwerp
Cultuureducatie met Kwaliteit periode 2017 - 2020
Besluit
1. In te stemmen met een adhesiebetuiging ten behoeve voor deelname
aan de nieuwe beleidsperiode Cultuureducatie met Kwaliteit.
2. Wethouder H. Visser desgevraagd te zijner tijd de
ondersteuningsverklaring te laten ondertekenen.

Zaaknr. 1715830
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

4d

Onderwerp

Zaaknr. 1719226
L. van Rekom
Ruimte

4e

Beleidsregels verstrekken ontheffingen voetgangersgebied project
Kerkbuurt.

Besluit
In te stemmen met:
1. Het wijzigen van de beleidsregels voor het verstrekken van
ontheffingen voor het laden en lossen in het voetgangersgebied
Kerkbuurt.
2. De toetsingscriteria voor ontheffingen aan ondernemers dusdanig te
verruimen dat in beginsel alle ondernemers die alleen een toegang
aan het voetgangersgebied hebben in aanmerking komen voor een
ontheffing.
3. In beginsel geen ontheffing te verstrekken aan ondernemers die
binnen een loopafstand van 50 meter een laad- en losvoorziening
hebben die met een rolcontainer/transportmiddel bereikbaar is.
4. Via de gemeentepagina bekend te maken dat de beleidsregels
gewijzigd zijn.
Onderwerp
Beslissing op bezwaarschrift tegen het collegebesluit tot vestiging van het
gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie Recreatief Knooppunt te
Sliedrecht.
Besluit
Overeenkomstig het advies van de commissie en met overneming van
haar overwegingen het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknr. 1715228
L. van Rekom
Ruimte

4f

Onderwerp
Reactie op het initiatiefvoorstel aanleggen van een fitness/bootcamp
park/parcours.
Besluit
In te stemmen met het verzenden van bijgesloten reactie op het
initiatiefvoorstel ‘Aanleggen van een fitness/bootcamp park/parcours’ van
de gemeenteraad.

Zaaknr. 1714540
A.S. Dijkstra
Ruimte

4g

Onderwerp
Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet – DAEB bezit van
woningcorporatie Mooiland.
Besluit
Positieve zienswijze af te geven aan woningcorporatie Mooiland.

Zaaknr. 1719207
A.S. Dijkstra
Ruimte
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