Zaaknummer : 1916586

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 24 januari 2017 -03

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder
Van Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
Afwezig : Onderwerp
Jaarplanning Planning- en Controlcyclus 2017.
Besluit
1. De Jaarplanning Planning- en Controlcyclus 2017 versie College B&W
vast te stellen.
2. De Jaarplanning Planning- en Controlcyclus 2017 versie Raad ter
kennisname aan te bieden aan de auditcommissie.
Onderwerp
Gewijzigde Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016-2019.
Besluit
Het college besluit: De Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016-2019
gemeente Sliedrecht vast te stellen en deze ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden.
Onderwerp
Herinrichting Kerkbuurt-Oost.
Besluit
1. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning;
2. In te stemmen met het verlenen van het verkeersbesluit.
Onderwerp
Aankoop agrarische gronden voor ontwikkeling Recreatief Knooppunt
Sliedrecht.
Besluit
1. In te stemmen met de aankoop en eigendomsoverdracht van het
perceel kadastraal bekend gemeente Sliedrecht, sectie L, nummers
663, ter grootte van 1.53.45 ha , zoals nader aangeduid in en tegen
de voorwaarden en condities zoals vermeld in de bijgevoegde
'Koopovereenkomst Agrarische Grond'.
2. Volmacht te verlenen op grond van artikel 171, lid 2 van de
Gemeentewet aan ieder van de medewerkers van Koppelaar
Notarissen te Sliedrecht om de 'Koopovereenkomst Agrarische Grond'
te ondertekenen.
Onderwerp
Beantwoording artikel 39 vragen over boombeleid en knotwilgen.
Besluit
In te stemmen met de reactie op de artikel 39 vragen zoals verwoord in
bijlage 2.
Onderwerp
Beantwoording vragen PRO Sliedrecht - Splitsing Eneco.
Besluit
In te stemmen met de beantwoording vragen PRO Sliedrecht - Splitsing
Eneco.

Onderwerp
Plaatsingsprocedure reorganisatie gemeente Sliedrecht 2017.
Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde plaatsingsprocedure (bijlage 1);
2. In te stemmen met de benoeming van de plaatsingscommissie;
3. De gemeentesecretaris te mandateren de plaatsingsprocedure uit te
voeren en het voorlopige plaatsingsplan vast te stellen;
4. De kosten ad € 65.200,- te dekken binnen het 'frictiebudget
reorganisatie'.
Onderwerp
Onderzoeksvoorstel Sluitingstijden openbare inrichtingen voor personen.
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegd onderzoeksvoorstel Sluitingstijden
openbare inrichtingen voor personen.
2. Het bijgaande raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.
3. Het onderzoek te laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau.
4. De kosten voor het uitvoeren van het onderzoek te dekken uit het
budget Integraal Veiligheidsbeleid.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 31 januari 2017.
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