Zaaknummer : 1925739

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 6 juni 2017-20

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 30 mei 2017

2

Concept jaarstukken 2016 en
bestemming concept
rekeningresultaat 2016.

3

Kadernota 2018

4

Beschikking gedeeltelijke
weigering/verlening

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 30 mei 2017 vast te
stellen
Het college wordt voorgesteld:
1. de jaarstukken 2016 vast te
stellen;
2. de raad voor te stellen de
jaarstukken 2016 vast te stellen
conform bijgevoegd
raadsvoorstel;
3. de raad voor te stellen het
rekeningresultaat te bestemmen,
zoals in het raadsvoorstel is
verwoord;
4. de raad voor te stellen het
resterend saldo van het
rekeningresultaat toe te voegen
aan de Algemene Reserve;
5. de raad voor te stellen de
gerealiseerde kredieten af te
sluiten en de overige (restant)kredieten over te brengen naar
2017 conform paragraaf 6.1 van
de concept jaarstukken;
de raad voor te stellen de
risicoreserve aan te passen naar
aanleiding van de paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
1. de Kadernota 2018 vast te
stellen;
2. de raad voor te stellen de
Kadernota 2018 vast te stellen
conform bijgevoegd
raadsvoorstel, waarbij specifiek
gevraagd wordt in te stemmen
met 7 beslispunten:

Besluit
Conform

1. Geen bezwaar te maken tegen
de beschikking van OZHZ,

1. conform;
2. conform;

Conform, met tekstuele
aanpassingen in afstemming
met de portefeuillehouder

Conform, met tekstuele
aanpassingen in overleg
met de portefeuillehouder

No

Onderwerp
omgevingsvergunning
Chemours.
a.

b.

2.

3.

5

Beschikking ambtshalve
wijziging voorschriften GenX
omgevingsvergunning
Chemours.

1.

2.

3.

6

Beslissing op bezwaar
goedkeuring rapport
voorschrift D.16

1.

Voorstel
namens Gedeputeerde Staten
van Zuid- Holland van 24 april
2017 inzake
weigering van het verzoek van
Chemours tot wijziging van
voorschrift D.2 wat betreft de
emissies van de GenX stoffen
FRD 903 en E1 naar de lucht en
beperking van de jaarvracht
voor FRD903 naar lozing op het
water.
acceptatie van het verzoek van
Chemours tot het laten vervallen
van voorschrift D.12 waarin
onder voorwaarden het afvoeren
van supernate (vloeibare
afvalstroom) naar de Thermal
Converter werd toegestaan.
Conform het advies van MOB de
gemeente Sliedrecht als
belanghebbende partij in de
bezwaarprocedure te doen
aanmerken en dit kenbaar te
maken bij de provincie ZuidHolland.
Gedeputeerde Staten en
Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid met bijgevoegde brief over
uw besluit te informeren.
Geen beroep in te stellen tegen
de beschikking van OZHZ,
namens Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland van 18 april
2017 waarbij de
emissievoorschriften voor de
GenX-stoffen FRD-903 en E1,
verbonden aan de
omgevingsvergunning van
Chemours, ambtshalve worden
gewijzigd.
Conform het advies van MOB de
gemeente Sliedrecht als
belanghebbende partij in de
beroepsprocedure te doen
aanmerken en dit kenbaar te
maken bij de provincie ZuidHolland
Gedeputeerde Staten en
Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid met bijgevoegde brief over
uw besluit te informeren.
Vast te stellen dat met de
beslissing op bezwaar van 4 mei
2017 van de directeur van OZHZ
namens Gedeputeerde Staten

Besluit
3. conform, met dien
verstande dat de
portefeuillehouder
gemandateerd is de
second opinion te
verwerken in de brief
aan de provincie en de
omgevingsdienst.

1. Conform;
2. conform;
3. conform, met dien
verstande dat de
portefeuillehouder
gemandateerd is de
second opinion te
verwerken in de brief
aan de provincie en de
omgevingsdienst.

1. Conform;
2. conform, met dien
verstande dat de
portefeuillehouder

No

Onderwerp
omgevingsvergunning
Chemours.

7

Verlenging gunning
gymvervoer EDAD schooljaar
2017/2018.

8

Buiten werking stellen artikel
2.3 en 2.4 van de
beleidsregels Jeugdhulp

9

Wijziging koopovereenkomst
3 gemeentelijke woningen

10

Afsluiten overeenkomst
kramenzetter.

11

Aangepaste zienswijzen
jaarstukken 2016 en
begrotingen 2018 van de
gemeenschappelijke regeling.

Voorstel
van Zuid-Holland tegemoet is
gekomen aan ons bezwaarschrift
van 16 september 2016.
2. De provincie te berichten dat het
bezwaarschrift wordt
ingetrokken.
In te stemmen met een verlenging
van het contract met EDAD ten
behoeve van het gymvervoer binnen
de gemeente Sliedrecht.
De artikelen 2.3 en 2.4. van de
beleidsregels buiten werking te
stellen bij de toepassing van de
verordening Jeugdhulp Zuid-Holland
zuid.
1. Akkoord te gaan met het
verkleinen van het te verkopen
grondperceel met woningen
Rivierdijk 299-301 en 303.
2. De ondertekende overeenkomst
in stand te laten, maar het
aankoopbedrag te verlagen in
relatie tot beslispunt 1.
1. Besluiten in te stemmen met het
afsluiten van een nieuwe
overeenkomst met kramenzetter
Visser Verhuur Marktkramen B.V

1. In te stemmen met de
aangepaste zienswijzebrief op
de jaarstukken 2016, de
perspectiefnota 2018 en de
primaire begroting 2018 van de
GR Drechtsteden
2. In te stemmen met de
aangepaste zienswijzebrief op
de jaarstukken 2016 en de
primaire begroting 2018 van de
GR Drechtwerk
3. In te stemmen met de
aangepaste zienswijzebrief op
de jaarstukken 2016 en de
primaire begroting 2018 van de
GR Omgevingsdienst ZHZ
4. In te stemmen met de
aangepaste zienswijzebrief op
de jaarstukken 2016 en de
primaire begroting 2018 van de
GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Besluit
gemandateerd is de
second opinion te
verwerken in de brief
aan de provincie.
Conform

Conform

Conform, met dien
verstande dat het
aankoopbedrag verlaagd
wordt naar € 130.000,-.

1. Conform, met dien
verstande dat de
overeenkomst wordt
aangepast voor wat
betreft de duur van de
overeenkomst;
Conform

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van maandag 12 juni 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

