Zaaknummer: 2294500

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 2 april 2019 - 12
Aanwezig: Burgemeester Van Hemmen, wethouder Vat, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Spek,
wethouder Van der Plas en locosecretaris Van den Boogaart. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist
Afwezig: secretaris Van Breugel
No
2a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst
26 maart 2019

Voorstel
De openbare besluitenlijst
26 maart 2019 vast te stellen.

Besluit
Conform

4a

Ondersteuningsprogramma
mantelzorg 2019-2021

In te stemmen om het
Ondersteuningsprogramma mantelzorg
2019-2021 vast te stellen en aan te bieden
aan de gemeenteraad.

Conform, met dien
verstande dat het
raadsvoorstel en
ondersteuningsprogramma
worden aangepast. De
portefeuillehouder heeft
hiervoor mandaat.

4b

Ontwerp reconstructiebesluit
hogere grenswaarden Wgh
t.b.v. aanleg rotonde
Thorbeckelaan

1. Het ontwerp reconstructiebesluit
hogere grenswaarden Wet
geluidhinder voor de aanleg van een
rotonde op het huidige kruispunt
Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat-De
Savornin Lohmanlaan vast te stellen.
2. Het ontwerp reconstructiebesluit en
het akoestisch onderzoek
reconstructieonderzoek Thorbeckelaan
te Sliedrecht voor de wettelijke termijn
van zes weken ter inzage te leggen
om belanghebbenden in de
gelegenheid te stellen een zienswijze
in te dienen.

Conform

4c

Ondertekening overeenkomst
waterstofvulpunten in
Drechtsteden

1. Akkoord te gaan met de inhoud van de
ontwikkelingsovereenkomst
2. Wethouder Spek door de burgemeester
te machtigen om de betreffende
overeenkomst te ondertekenen.

Conform met dien
verstande dat beslispunt 2
wordt aangepast.

4d

Portefeuilleverdeling college
voor de periode 2018-2022

1. De in bijlage 1 opgenomen
portefeuilleverdeling van het college
voor de periode 2018-2022 vast te
stellen.
2. De in bijlage 2 opgenomen
portefeuilleverdeling ten aanzien van
de bestuurlijke vertegenwoordiging in
de verbonden partijen voor de periode
2018-2022 vast te stellen.
3. De raad door middel van bijgevoegde
CIB te informeren over de

Beslispunt 1 : conform,
met dien verstande van de
wijzigingen
Beslispunt 2 : conform
Beslispunt 3 : conform,
versturen als de
wijzigingen gereed zijn en
als het gesprek van
wethouder VisserSchlieker heeft
plaatsgevonden.

No

Onderwerp

Voorstel
vastgestelde portefeuilleverdeling
(bijlage 3).

Besluit

4e

Artikel 39 vragen van PROSliedrecht over Sliedrecht
Buiten

Instemmen met de beantwoording van de
artikel 39 vragen van Pro-Sliedrecht over
Sliedrecht Buiten.

Conform, met dien
verstande dat de
beantwoording van vraag
5 wordt aangepast. De
portefeuillehouder heeft
hiervoor mandaat.

4f

Vaststellen grondexploitatie
Sliedrecht Buiten / Stationspark
3 (SB/SP3)

1. Te bekrachtigen dat vanaf 2 april 2019
informatie over de grondexploitatie
Sliedrecht Buiten/Stationspark 3
(bijlage 1) onder geheimhouding ter
inzage bij de griffie van de
gemeenteraad ligt.
2. De grondexploitatie Sliedrecht
Buiten/Stationspark 3 (SB/SP3) vast te
stellen.
3. De lopende grondexploitatie SP3 te
beëindigen en op te nemen in
grondexploitatie SB/SP3.
4. Het restant van het krediet dat voor
de realisatie op 21 juni 2017
beschikbaar is gesteld vrij te laten
vallen.
5. De begroting aan de hand van
bijgaande begrotingswijziging te
actualiseren.

Conform

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

A. van den Boogaart

drs. A.P.J. van Hemmen

