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Onderwerp
BTW Reïntegratietrajecten.
Besluit
1.1 Instemmen met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de
Belastingdienst over de BTW van de reïntegratietrajecten.
1.2 Instemmen met het mandateren van de portefeuillehouder Financiën
om de overeenkomst te ondertekenen.
Onderwerp
Vierde digitale informatie-/reclamebord bij entree Rivierdijk.
Besluit
In te stemmen met de realisatie van een vierde digitale informatie/reclamebord.

Zaaknr. 1603349
J.P. Tanis
FPC

4c

Onderwerp
Beantwoording artikel 44 vragen over het herplanten van bomen.
Besluit
In te stemmen met de reactie op de artikel 44 vragen zoals verwoord in
bijlage 2.

Zaaknr. 1600934
G.J. VisserSchlieker
Ruimte

4d

Onderwerp
Art. 44 vragen PvdA over parkeren Lijsterweg t.h.v. de Maranatha kerk.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van de artikel 44
vragen van de PvdA.
Onderwerp
Proceswijziging herbezinning op subsidies.
Besluit
Het College wordt voorgesteld om:
1. bijgevoegd voorstel tot proceswijziging vast te stellen.

Zaaknr. 1603779
T.C.C. den
Braanker
Ruimte

Onderwerp
Verantwoording afleggen over de vergoeding extra aanpak zwerfafval
2015 en afvalscheiding stimuleren in de openbare ruimte en bij hoogbouw
door realisatie brengvoorzieningen groente-, fruitafval en etensresten.
Besluit

Zaaknr. 1575914
G.J. VisserSchlieker
Ruimte

4a

4b

5b

5c

1. In te stemmen met de verantwoording van de vergoeding extra
aanpak zwerfafval 2015.
2. Een registratiesysteem op het milieupark voorlopig (nog) niet in te
voeren.
De gemeenteraad voor te stellen:
3. In te stemmen met de thema uitwerking afval(inzameling) 2016
waarbij
voorgesteld wordt:
a. om meer afval in de openbare ruimte te scheiden door op 60 locaties
andere afvalbakken te plaatsen.
b. voorgesteld wordt op 25 hoogbouwlocaties brengvoorzieningen voor
groente-, fruitafval en etensresten te plaatsen en de inzameling
hiervan te stimuleren door gft emmertjes en bio zakjes beschikbaar te
stellen.
4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- ten laste van de
reserve vervanging containers voor de aanschaf van afvalbakken,
verzamelcontainers voor groente-, fruitafval en etensresten en
keukenemmertjes.
5. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Zaaknr. 1600912
G.J. VisserSchlieker
Ruimte

Zaaknr. 1605351
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

5d

5f

Onderwerp
Reserveren sporthal De Stoep t.b.v. Sinterklaasintocht 2016.
Besluit
Het college wordt voorgesteld om:
1. Voor de Sinterklaasvoorstellingen op vrijdag 11 en zaterdag 12
november 2016 in principe sporthal De Stoep beschikbaar te stellen.
2. De sportverenigingen SKC Merwede en Sliedrecht Sport Volleybal te
informeren dat op deze data de sporthal niet voor hen beschikbaar is.
Onderwerp
Verminderen verkeersborden op hoofdwegen.
Besluit
1. In te stemmen met de uitvoering van de bebordingsmaatregelen op
hoofdwegen, conform ‘Bordenscan Hoofdwegen Sliedrecht’;
2. De kosten voor de uitvoering van de bebordingsmaatregelen ten laste
van het reguliere budget voor incidenteel onderhoud wegen te
brengen.
3. De gemeenteraad via bijgaande CIB te informeren over de
uitkomsten van de quick scan.

Zaaknr. G.J. VisserSchlieker
Samenleving

Zaaknr. 1605548
T.C.C. den
Braanker
Ruimte

2

