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Onderwerp
Wijziging GR Gevudo.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Gevudo, voor zover het zijn bevoegdheden betreft.
2. Voor de overige wijzigingen het college toestemming te verlenen.
3. In te stemmen, onder voorbehoud van toestemming van de raad, met
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Gevudo.
Onderwerp
Zienswijzen op het dekkingsplan voor de begroting 2015 – 2018 van de
Gemeenschappelijke Regeling dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland
Zuid.
Besluit
De raad voor te stellen een zienswijze te versturen ten aanzien van het
dekkingsplan voor de begroting 2015 – 2018 van de GR dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
Onderwerp
Oprichten 21 appartementen fase 2 Bonkelaarplein.
Besluit
1. In te stemmen met de wijzigingen op het plan voor het oprichten van
21 appartementen aan het Bonkelaarplein
2. Hiervoor de procedure te volgen voor het afwijken van het
bestemmingsplan (2.12, lid 1 onder a, onderdeel 3e Wabo)
3. De raad hiervan in kennis te stellen met bijgevoegde aanbiedingsbrief
en bijlagen.
4. In te stemmen met het voorstel niet opnieuw een anterieure
overeenkomst tussen de gemeente en gebroeders Blokland af te
sluiten.
Onderwerp
Afronding van de zienswijzenprocedure in het kader van de toepassing
van afdeling 3.4 Awb ten behoeve van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het oprichten van 4 woningen aan Baanhoek
34.
Besluit
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In overeenstemming met het ‘Zienswijzenverslag ontwerpbesluit
omgevingsvergunning Baanhoek 34’ de ingebrachte zienswijzen van
reclamant 1 en 2 ongegrond te verklaren;
3. Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onderdeel a, onder 3º van de
Wabo omgevingsvergunning te verlenen conform het bijgevoegde
conceptbesluit;
4. Bij het verlenen van omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast
te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
5. In overeenstemming met het ‘Zienswijzenverslag ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wgh Baanhoek 34’ de ingebrachte zienswijze
van reclamant 1 deels gegrond te verklaren;
6. Voor het oprichten van de woningen aan Baanhoek 34 hogere
grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen
overeenkomstig bijgevoegd concept besluit.
Onderwerp
Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling BenedenveerNoord/Sporthal.
Besluit
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De gemeenteraad voor te stellen:
1. de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor de procedures
van het bestemmingsplan, het besluit-omgevingsvergunning en het
besluit hogere grenswaarden, ten behoeve van de ontwikkeling
Benedenveer-Noord en de realisatie van de sporthal.
2. de ontwerpbesluiten, wanneer gereed, gecoördineerd voor een periode
van 6 weken ter inzage te leggen en dat zienswijzen bij de raad
kunnen worden ingediend.
Onderwerp
Beslissing op bezwaarschrift van verschillende buren van Burgemeester
Winklerplein 64 vanwege het verlenen van een omzettingsvergunning
voor deze woning
Besluit
1. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften de
bezwaren gedeeltelijk gegrond gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Commissie over te nemen en het primaire besluit
wijzigen, in die zin dat het maximum aantal huurders wordt
teruggebracht tot drie conform artikel 3.1.5, zesde lid, van de
huisvestingsverordening en dat het aantal kamers wordt benoemd
conform artikel 3.1.6, tweede lid, sub d van de
huisvestingsverordening.
3. Het JKC de ingebrekestelling te laten afhandelen.
Onderwerp
Jaarprogramma 2015 uitvoering milieutaken gemeente Sliedrecht
(OZHZ).
Besluit
1. Het jaarprogramma 2015 uitvoering milieutaken gemeente Sliedrecht
vast te stellen.
2. Het jaarprogramma met bijgaande aanbiedingsbrief ter kennis te
brengen van de raad.
3. De OZHZ met bijgevoegde conceptbrief te informeren over de
vaststelling.

Zaaknr. 1395799
L. van Rekom
VTH

Zaaknr. 1392753
T.C.C. den
Braanker
Ruimte

2

