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Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 14 november
2017
Realisatie parkeerplaatsen op
bedrijventerrein Noord-Oost
Kwadrant.

Zon op bedrijfsdaken
Sliedrecht.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 14 november 2017
vast te stellen
De gemeenteraad voor te stellen
om:
1. De volgende parkeerplaatsen
op het bedrijventerrein NoordOost Kwadrant aan te leggen:
a. 34 langsparkeerplaatsen ten
zuiden van de Kubus;
b. 114 haakse parkeerplaatsen ten
zuiden van het Trapezium;
c. 24 langsparkeerplaatsen ten
oosten van Trapezium.
2. De parkeerplaatsen uit eigen
middelen te realiseren;
3. Hiervoor een krediet van
€ 195.000,- ten laste van de
reserve infra beschikbaar te
stellen;
4. Het water te compenseren aan
de westzijde van de
Zwijnskade;
5. In te stemmen met het
afwijken van de bestemming
‘groen’ in het bestemmingsplan
‘BP Bedrijventerrein NoordOost Kwadrant’;
6. De bijgevoegde
begrotingswijziging vast te
stellen.
1. Deel te nemen aan project
'Zon op Bedrijfsdaken
Sliedrecht' en hiermee nog in
2017 aan te vangen;

Besluit
Conform
Beslispunt 2 laten vervallen
en dit verwerken in alle
andere stukken.
De portefeuillehouder is
gemandateerd
aanpassingen toe te passen.
Er wordt conform besloten.

Conform, met tekstuele
aanpassing/toevoeging van
beslispunt in de adviesnota
en het toevoegen van een
aanbiedingsbrief en CIB om
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4

Zienswijze
kostenverdeelsystematiek en
instemming wijzigingsbesluit
GR Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid, vierde wijziging

5

Aanvraag
omgevingsvergunning voor het
oprichten van een
rouwcentrum aan de Valkweg
8 te Sliedrecht.

6

Vestiging erfdienstbaarheden
van overbouw voor
noodtrappen boven openbaar
gebied bij 2 flats van Tablis
Wonen.

Voorstel
2. In te stemmen met het plan
van aanpak, zoals nader
omschreven in de voor de
uitvoering van het project van
ECONNETIC ontvangen offerte.
3. In te stemmen met de offerte
van ECONNETIC, waarbij de
kosten gemaximeerd zijn op €
32.500,-.
1. In te stemmen met het
raadsvoorstel:
a) Vaststellen van de zienswijze
kostenverdeelsystematiek
Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio ZHZ;
b) Het college toestemming te
verlenen voor de 4de wijziging
van de Gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio ZHZ;
2. In te stemmen, onder
voorbehoud van toestemming
van de raad, met de 4de
wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio ZHZ.
1. De ingediende zienswijzen
ontvankelijk te verklaren.
2. In overeenstemming met het
'Zienswijzenverslag november
2017' de ingebrachte
zienswijzen ongegrond te
verklaren.
3. Af te wijken van het
bestemmingsplan en de
gevraagde
omgevingsvergunning te
verlenen.
De raad te informeren met
bijgevoegde College
informatiebrief.
1. In te stemmen met notariële
vestiging van
erfdienstbaarheden van
overbouw bij 2 galerijflats van
Tablis Wonen voor de
aanwezigheid van noodtrappen
boven openbaar gebied,
conform het bijgevoegde
concept van de notariële akte
van vestiging;
2. De overeengekomen
vergoeding van € 5.600,= ten
gunste te laten komen van het
product Grondzaken.

Besluit
de motie af te doen, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

Conform, met tekstuele
aanpassing in de
zienswijzebrief, in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

Conform, met tekstuele
aanpassingen in de
adviesnota, CIB en
omwonendenbrief, in
afstemming met de
portefeuillehouder en
communicatie
(gemandateerd)

Conform

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

