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Onderwerp
Implementatie Wet Markt en Overheid.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Geen nieuwe beleidsafwegingen te maken voor de implementatie van
de Wet Markt & Overheid
2. Op basis van de inventarisatie de volgende vijf activiteiten aan te
merken als activiteiten van algemeen belang, die onder de integrale
kostprijs mogen worden aangeboden:
a. Het aanbieden van accommodaties, terreinen en bijbehorende
voorzieningen voor sport
b. Het aanbieden van accommodaties en de bijbehorende voorzieningen
voor maatschappelijke activiteiten
c. Het bestrijden van ratten
d. Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor het inzamelen van
afval
e. Het – in beperkte mate – beschikbaar stellen van gratis materialen aan
particulieren
Onderwerp
Uitstel betaling erfpacht tennisclub SLTC.
Besluit
1. Aan de tennisclub SLTC tot eind 2015 uitstel van betaling te verlenen
voor de openstaande huurschulden over 2012, 2013, 2014 en 2015.
2. De huidige betalingsregeling met de SLTC voort te zetten tot einde
2015.
Onderwerp
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijverwaard n.a.v. reactie
provincie Zuid-Holland.
Besluit
Naar aanleiding van de reactie van de provincie Zuid-Holland een
gewijzigd raadsvoorstel en gewijzigd bestemmingsplan aan de raad voor
te leggen.
Onderwerp
Voorbereidingsbesluit Molendijk-Industrieweg.
Besluit
De raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet
ruimtelijke ordening nemen voor het gebied Molendijk-Industrieweg en
hiermee:
1. Te verklaren dat voor het gebied Molendijk-Industrieweg, zoals op de
bij dit besluit behorende kaart (met identificatienummer
NL.IMRO.0610.vb04MolenIndustrie-3002) is aangegeven, een
bestemmingsplan wordt voorbereid;
2. Voor het gebied genoemd onder 1 te bepalen dat het verboden is om
het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen het gebied van het
voorbereidingsbesluit te wijzigen of te laten wijzigen;
3. Voor het gebied genoemd onder 1 te bepalen dat met een
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder
punt 2, indien het betreffende gebruik niet strijdig is met het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt na de dag van
bekendmaking van het besluit;
5. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit vervalt, indien niet
binnen één jaar na het in werking treden van het voorbereidingsbesluit
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voor het betreffende gebied een ontwerpbestemmingsplan ter inzage
is gelegd.
Onderwerp
Uitspraak beroep Wheels Online tegen dwangsombeschikking.
Besluit
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam
(zaaknummer ROT 14 / 2977 GEMWT VRLK), waarin het beroep
van Wheels Online gegrond is verklaard en het bestreden besluit van
15 mei 2014 vernietigd is. Tevens is door de rechtbank in de zaak
voorzien door het primaire besluit van 18 september 2013 en de
invorderingsbeschikking van 9 september 2014 te herroepen.
2. Te besluiten niet in hoger beroep te komen tegen de uitspraak van de
rechtbank Rotterdam d.d. februari 2015.
3. Een eventuele schadeclaim van Wheelsonline jegens de gemeente
Sliedrecht in vertrouwen af te wachten.
4. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam
(zaaknummer ROT 14/8583GEMWT VRLK), waarin het beroep van
Stainalloy B.V. tegen het afwijzen van een invorderingsverzoek
jegens Wheels Online niet-ontvankelijk verklaard is.
5. Geen verzetschrift indienen tegen de uitspraak onder punt 4.
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