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Onderwerp
Voorstellen tot het invoeren van ‘route ambtelijk horen’.
Besluit
1. Voor de behandeling van de bezwaarschriften met betrekking tot de
onderwerpen die opgenomen zijn in het Mandaatregister Sliedrecht
2015’, te kiezen voor ‘route ambtelijk horen’ door het Juridisch
Kenniscentrum;
2. Het aan de gemeentesecretaris gegeven mandaat om te beslissen op
bezwaarschriften te vervangen door het als bijlage bijgevoegde
‘Uitgebreid Mandaatbesluit tot het beslissen op bezwaarschriften’;
3. Het bijgaande ‘Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen’ vast te stellen;
4. Voor het (kunnen) invoeren van de ‘route ambtelijk horen’ de
gemeenteraad conform het bijgaande raadsvoorstel en raadsbesluit te
verzoeken de ‘Verordening behandeling bezwaarschriften Sliedrecht
2015’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de bestaande
verordening.
Onderwerp
Verzoek toetreding Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden.
Besluit
1. De gemeente Hardinxveld-Giessendam toe te laten treden tot de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en het netwerk van de
Drechtsteden,
2. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven het traject van de
toetreding en de formele besluitvorming daarover voor te bereiden,
3. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven, in goede overleg met het
college van Hardinxveld-Giessendam, een implementatieplan voor
invlechten op te stellen en uit te voeren,
4. Op basis van de onderzoeksuitkomsten een aantal aandachtspunten
mee te geven aan het Drechtstedenbestuur door middel van bijgaande
brief, die namens alle bestuursorganen van de gemeente verstuurd
wordt.
5. De gemeenteraad voor te stellen een gelijkluidend besluit te nemen.
Onderwerp
Uitwerkingsplan decentralisaties gemeente Sliedrecht 2015-2018.
Besluit
Het uitwerkingsplan decentralisaties gemeente Sliedrecht 2015-2018 vast
te stellen en dit ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Zaaknr. 1473084
A.P.J. van
Hemmen
Ruimte

Onderwerp
Beantwoording artikel 44 vragen berenklauw.
Besluit
In te stemmen met de reactie op de artikel 44 vragen zoals verwoord in
bijlage 2.
Onderwerp
Beantwoording vraag PRO Sliedrecht ex artikel 44 RvO over de 22
woningen die in aanmerking komen voor de uitkoopregeling
(beantwoording reeds verstuurd)
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgaande antwoordbrief op de vraag van de
heer G. Venis, namens de fractie van PRO Sliedrecht, over de 22
woningen die in aanmerking komen voor de uitkoopregeling.
2. De antwoordbrief in pdf-formaat ter beschikking te stellen van de
griffie in verband met plaatsing op de lijst van ingekomen stukken,

Zaaknr. 1474615
G.J. VisserSchlieker
Ruimte

Zaaknr. 1472933
J.P. Tanis
Staf

Zaaknr. 1473897
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

Zaaknr. 1465120
L. van Rekom
Ruimte

conform artikel 44, 5e lid van het RvO.
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Onderwerp
Volmacht tot opzegging hypotheek.
Besluit
1. In te stemmen met de bijgaande ‘Volmacht tot opzegging hypotheek’
2. Mw. C.S. Verkerk te machtigen deze volmacht namens de Gemeente
Sliedrecht te ondertekenen.

Zaaknr. 1470477
T.C.C. den
Braanker
Ruimte
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