Zaaknummer : 1922208

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 18 april 2017-15

Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
No
2a
4b

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 11 april 2017
Aanvraag
omgevingsvergunning
Kerkbuurt 99 (Sliedrechts
museum)

4c

Vertegenwoordiging
gemeente in bestuur en
vergadering van "VVE De
Bonkelaar"

4d

Gebruikersovereenkomst
Woonwagenkamp Burg. van
Hofwegensingel 31 ev.

4g

Aandeelhoudersvergadering
MerwedeLingeLijn

4h

Uitvoering motie duurzaam
bouwen (Cradle to Cradle)

Besluit
De openbare besluitenlijst B&W-vergadering 11 april 2017
wordt ongewijzigd vastgesteld
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In overeenstemming met het 'Zienswijzenverslag april
2017' de ingebrachte zienswijzen ongegrond te
verklaren;
3. In te stemmen met de bijgevoegde planschade
overeenkomst tussen de gemeente en het Sliedrechts
Museum en tot ondertekening van deze overeenkomst
over gaan.
4. Af te wijken van het bestemmingsplan en de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen.
1. In te stemmen met het aftreden van C. van der Vinden
per 19 april 2017 als algemeen bestuurslid in het
bestuur van de "Vereniging van Eigenaren De
Bonkelaar;
2. De aan de coördinator van team Vastgoed & AO en aan
de beleidsadviseur Grondzaken, C. van der Vinden
verstrekte mandaten om namens de gemeente
stemmen uit te mogen brengen in algemene of
bijzondere vergaderingen van deze VVE vooralsnog
ongewijzigd te laten.
3. Het aan het Afdelingshoofd Ruimte verstrekte "stemmandaat" heden in te trekken.
1. Akkoord te gaan met de - onder voorbehoud van
goedkeuring door het College - gesloten
gebruikersovereenkomsten ter zake van het gebruik van
de percelen Burgemeester van Hofwegensingel 33 t/m
44
In te stemmen met de inzet om over te gaan tot verkoop
van de aandelen die de gemeente Sliedrecht heeft in de
MerwedeLingeLijn B.V.
1. Initiatiefnemers van bouwprojecten in Sliedrecht actief
te wijzen op het principe van Cradle to Cradle.
2. Actief te communiceren binnen de gemeentelijke
organisatie over het wijzen op de toepassing van het
principe Cradle to Cradle bij bouwprojecten en dit goed
te borgen in de organisatie.
3. In te stemmen met het plaatsen van bijgevoegde
informatie over het toepassen door de gemeente van

No

Onderwerp

4k

Subsidiebeleid Sociaal
gemeente Sliedrecht 20172020

Besluit
de basisprincipes van Cradle to Cradle op de
duurzaamheidspagina van de gemeentelijke website.
1. Het Subsidiebeleid Sociaal Gemeente Sliedrecht 20172020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te
bieden;
2. De prestatie-indicatoren uit het Subsidiebeleid Sociaal
onderdeel van de P&C-cyclus te laten worden door deze
in de begroting 2018 op te nemen en van getallen te
voorzien.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 9 mei 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

