Zaaknummer: 2731114

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 23 juli 2019 - 27
Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Spek, wethouder Van
der Plas en loco - secretaris Van den Boogaart. Verslaglegging: Diana Jagesar
Afwezig: Wethouder Vat en secretaris Van Breugel

No
2a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst
16 juli 2019

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 16 juli 2019
vast te stellen.

Besluit
Conform

4a

Geactualiseerd financieel beeld
2019 - 2023 en proces tot
begroting 2020

1. Voor de begroting 2020 het
uitgangspunt te hanteren van een
sluitende jaarschijf 2020 en jaarschijf
2023
2. Voor de begroting 2020 de in bijlage 2
opgenomen elf denkrichtingen uit te
werken.

College neemt
kennis van de
voorgestelde
richting.

4b

Inclusief Sliedrecht

1. In te stemmen met de visie Inclusief
Sliedrecht en deze ter besluitvorming aan
de raad voor te leggen.

Conform

2. In te stemmen om
uitvoeringsprogramma 1A aan de raad
voor te stellen en deze bij vaststelling in
werking te laten treden.
3. In te stemmen om het
uitvoeringsprogramma 1B aan de raad
voor te stellen en de besluitvorming te
betrekken bij de integrale afweging voor
de kadernota 2021.
4c

Pilot preventie door monitoring

1. In te stemmen met het uitvoeren van de
pilot preventie door monitoring
2. In te stemmen met de totale kosten van
de pilot preventie door monitoring van
€ 17.000 voor 2019 en deze te dekken
uit de resultaatbestemming 2018
(zorginnovatie) van € 15.000. De
resterende
€ 2.000 wordt gevonden binnen de
bestaande begroting.

Conform

4d

Sportnota Sliedrecht 2019 en
verder

1. De sportnota 'Sportief in Sliedrecht
2019 t/m 2025' ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad;
2. De subsidiebeleidsregels sport 2019
vast te stellen;

Conform

3. De subsidiebeleidsregels sport 2019
ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.
4e

Definitief ontwerp project
Bonkelaarplein te Sliedrecht
projectnummer 2027662

1. Het definitieve ontwerp (DO) project
"Bonkelaarplein" conform tekening in
bijlage 1 vast te stellen.

Conform

4f

Aanvraag
omgevingsvergunning voor de
nieuwbouw van een woning op
het perceel Baanhoek 337a

1. In te stemmen met het plan voor de
nieuwbouw van een woning op het
perceel Baanhoek 337a;
2. Het ontwerpbesluit ter inzage leggen;
3. De raad in kennis te stellen van dit
bouwplan met bijgevoegde
raadsaanbiedingsbrief en de
bouwtekeningen;
4. In te stemmen met de bijgevoegde
planschadeovereenkomst en tot
ondertekening van de overeenkomst
over te gaan.

Conform

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,

H.F. van Breugel b.a.

De burgemeester,

drs. A.P.J. van Hemmen

