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Onderwerp
Herbenoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.
Besluit
Te besluiten de volgende buitengewone ambtenaren van de burgerlijke
stand her te benoemen voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari
2020.
De heer W.J. Dunsbergen, de heer van den Herik, de heer R.J. Kitsz, de
heer J.B.K. van der Mark, de heer T.P. Pauw, mevrouw R.H. SoetersSteglich, de heer E.F. Stuij, mevrouw J. de Vos-van de Giessen, de heer
J.L. de Vries en de heer G.C. Zonnenberg.
Onderwerp
1. Benoeming leden en plaatsvervangende leden voor de gecombineerde
verkiezing Provinciale staten en Waterschap.
2. Eenmalige aanpassing vergoeding stembureauleden.
Besluit
1. Voor de verkiezing van de leden en plaatsvervangende leden voor de
gecombineerde verkiezing Provinciale staten en Waterschap de mensen te
benoemen zoals in bijgaand overzicht is aangegeven.
2. De vergoeding van de leden van de stembureaus voor deze
gecombineerde verkiezing eenmalig te verhogen met € 50,-- (wordt €
200,--) omdat er in 2015 twee verkiezingen plaatsvinden en hiervoor
dienen die dag extra werkzaamheden te worden verricht.
Onderwerp
Gedeeltelijk intrekken gemeentelijk voorkeursrecht.
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen de aanwijzing op de percelen welke
op de bij dit besluit behorende situatietekening en op de percelenlijst
zijn aangegeven in te trekken. Een en ander op grond van art. 8 Wet
voorkeursrecht gemeenten.
2. De aanwijzing van het gemeentelijk voorkeursrecht op het betreffende
perceel door te halen in het register publiekrechtelijke beperkingen.
Onderwerp
Bekrachtiging besluit algemeen bestuur OZHZ inzake actualiseringsbeleid
vergunningen.
Besluit
1.Het besluit van het Algemeen bestuur van OZHZ te bekrachtigen dat in
de RUN systematiek voortaan wordt uitgegaan van de werkwijze dat
alle vergunningplichtige inrichtingen, ongeacht hun risicoscore, over
een actuele vergunning dienen te beschikken.
2.Het besluit bekend te maken, overeenkomstig afdeling 3:4 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Onderwerp
Vaststellen beleidsvisie externe veiligheid gemeente Sliedrecht.
Besluit
1. In te stemmen met de beleidsvisie externe veiligheid gemeente
Sliedrecht.
2. De raad voor te stellen om:
a. de beleidsvisie externe veiligheid gemeente Sliedrecht vast te stellen
waarbij als uitgangspunt wordt
gehanteerd dat nieuwe risicobronnen in de gemeente onder
voorwaarden zijn toegestaan en ruimtelijke
ontwikkelingen nabij risicobronnen in beginsel mogelijk blijven.
b. als kader voor de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid de
beleidsregels uit de beleidsvisie te
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hanteren met als doel:
overschrijdingen van grenswaarden uit de wetgeving te voorkomen:
het groepsrisico bij nieuwe ontwikkelingen te beperken door het
optimaal benutten van sturingsmogelijkheden in de beginfase van
besluitvorming;
- externe veiligheid vroegtijdig in het proces van relevante
beleidsvelden mee- en af te wegen;
- in de koude fase te communiceren naar de burger over de aanwezige
risico's ter vergroting van de weerbaarheid en zelfredzaamheid
(risicocommunicatie) en in het geval van een calamiteit (warme fase)
de communicatie te richten op informatieverstrekking,
schadebeperking en betekenisgeving (crisiscommunicatie).
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