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Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder
Spek, wethouder Van der Plas en secretaris Van Breugel. Verslaglegging Gabrielle Kwist
Afwezig : No
2a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst van
B&W d.d. 11 december 2018

4b

Adviesnota wijziging regeling
gegevensverstrekking
basisregistratie

4c

Adviesnota beslissing op
bezwaar
omgevingsvergunning
schaapskooi, Kweldamweg 6

4e

Adviesnota proces bezoeken
leden collegda aan
huwelijksjubilea

4f

Adviesnota doortontwikkeling
crisisorganisatie VRZHZ

Voorstel
De Openbare besluitenlijst van B&W
d.d. 11 december 2018 vast te
stellen
De tekstuele wijzigingen in de
Regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen (BRP) met
bijlagen conform het bijgaande
concept besluit vast te stellen
1. Het ingediende bezwaar van de
heer P. Smits ontvankelijk te
verklaren.
2. In overeenstemming met het
advies van de
bezwarencommissie de
ingebrachte bezwaren
ongegrond te verklaren.
3. Af te zien van het advies van de
commissie om een informele
aanpak te kiezen (mediation).
1. Het college wordt gevraagd een
keuze te maken uit
onderstaande opties:
a. Het continueren van de
bezoeken door leden van het
college aan echtparen die 50
jaar getrouwd zijn;
b. Het sturen van een
felicitatiebrief met een bos
bloemen aan echtparen die 50
jaar zijn getrouwd. Daarnaast
nodigen wij deze echtparen 1
keer per jaar uit voor een high
tea.
1. in te stemmen met het
convenant bevolkingszorg ZuidHolland Zuid;

Besluit
Conform

Conform

Conform

Het college kiest voor
besluit 1a

Conform

4g

Adviesnota CUP

4i

Adviesnota Integratienota
2019-2022

4j

Adviesnota zienswijze 2
bestuursrapportage
begroting 2018 Drechtwerk

4k

Adviesnota evaluatie
ondersteuningsprogramma
mantelzorg 2018

4l

Adviesnota vroegsignalering
Schulden

2. In te stemmen met het
ondertekenen van het convenant
door de burgemeester;
3. in te stemmen met de
verwerking van de financiële
consequenties in de 1e
Tussenrapportage 2019 en
volgende jaren in de kadernota
2020.
1. Het aangepaste College
Uitvoeringsprogramma 20182022 "Samen werken áán, vóór
en mét Sliedrecht" vast te
stellen.
2. Het aangepaste College
Uitvoeringsprogramma 20182022 ter informatie aan te
bieden aan de raad.
De integratienota 2019-2022 ter
vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
1. In te stemmen met het
raadsvoorstel Zienswijze 2e
Bestuursrapportage begroting
2018 Drechtwerk.
2. In te stemmen met de
zienswijzebrief op de 2e
Bestuursrapportage begroting
2018 Drechtwerk.
1. In te stemmen met de
bijgevoegde evaluatie van het
Ondersteuningsprogramma
mantelzorg 2018 en om de
evaluatie van het
Ondersteuningsprogramma
mantelzorg 2018 ter kennisname
naar de gemeenteraad te
sturen;
2. In te stemmen met de
bijgevoegde CIB over de
evaluatie van het
Ondersteuningsprogramma
mantelzorg 2018 en om deze
met de gemeenteraad te
communiceren.
College:
1. In te stemmen met het voorstel om
het Sociaal Team Sliedrecht van 2019
tot en met 2021 met 0,6 fte uit te
breiden voor de vroegsignalering en
aanpak van schulden.
2. In te stemmen met het voorstel om
de verhoogde inzet in 2021 over het
jaar 2019 en 2020 te evalueren en op

Conform

Conform
Conform met dien verstande
dat de zienswijzebrief
strakker wordt geformuleerd
(mandaat
portefeuillehouder)

Conform met dien verstande
dat de evaluatie nog wordt
aangepast (mandaat
portefeuillehouder)

Conform
In januari 2019 wordt er
nog een themabijeenkomst
georganiseerd

basis van de uitkomsten het college
te laten besluiten over het vervolg
van de verhoogde inzet.
3. In te stemmen met het voorstel om
de jaarlijkse kosten a € 50.000 voor
de jaren 2019 en 2020 voor € 30.000
te dekken uit de incidentele
decentrale rijksuitkering Schulden en
Armoede en voor € 20.000 uit
meervoudig lokaal.
4. In te stemmen met het voorstel om
de kosten a € 50.000 voor 2021 te
dekken uit de middelen meervoudig
lokaal.
5. In te stemmen met het voorstel om
als gevolg van deze verhoogde
subsidiering het subsidieplafond aan
te passen, en deze te betrekken bij
de eerst volgende besluitvorming
door de raad met betrekking tot de
aanpassing van het subsidieplafond.
Burgemeester:
6. Ter uitvoering van het besluit
onder
beslispunt
1.
de
verantwoordelijk portefeuillehouder
Sociaal (G.J. Visser-Schlieker) te
machtigen
de
gegevensleveringsovereenkomst
(GLO) met de Sociale Dienst
Drechtsteden namens de gemeente
Sliedrecht te ondertekenen.
7. Ter uitvoering van het besluit
onder
beslispunt
1.
de
verantwoordelijk portefeuillehouder
Sociaal (G.J. Visser-Schlieker) te
machtigen het aangepaste privacy
protocol met het Sociaal Team
Sliedrecht namens de gemeente
Sliedrecht te ondertekenen.
4n

Uitvoeringsprogramma
Sociaal Domein

1. Het Uitvoeringsprogramma
Sociaal Domein vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsprogramma
Sociaal Domein ter kennisgeving
aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Conform

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

