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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma “Aan het Werk” 2015 – 2016.
Besluit
U wordt gevraagd om:
1. Het uitvoeringsprogramma “Aan het Werk” 2015-2016 vast te stellen.
2. € 100.000,- beschikbaar te stellen vanuit het overschot op de
jaarrekening 2014 (middels resultaatbestemming).
3. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Programmateam “Aan het
werk” periode 2015 – 2016.
Onderwerp
Wijziging bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg n.a.v. vernietiging
huidige bestemmingsplan door de Raad van State.
Besluit
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Afdeling) van 11
maart 2015.
2. Conform deze uitspraak drie appellanten een vergoeding van in totaal
€1.004,40 uit te keren voor de door hen gemaakte proceskosten en
alle vijf appellanten een vergoeding van €318,00 uit te keren voor het
door hen betaalde griffierecht.
3. Conform de uitspraak binnen 26 weken na de verzending van de
uitspraak het bestemmingplan te herzien en de raad voor te stellen een
nieuw besluit (tot vaststelling) te nemen.
4. Bij de voorbereiding van de herziening van het bestemmingsplan de
bedrijven van Molendijk-Industrieweg te betrekken.
Onderwerp
Vaststellen 21e wijziging CAR-UWO.
Besluit
1. Vaststellen van de wijzigingen in de CAR-UWO (21e wijziging)
zoals genoemd in de LOGA-brieven d.d. 2 oktober 2014 met
kenmerken ECWGO/U201401851 en ECWGO/U201401852.
2. Vaststellen dat de wijzigingen na bekendmaking in werking treden
respectievelijk per 15 juli 2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015, 1
april 2015 en 1 juli 2015.
3. Ten behoeve van de griffiemedewerkers het bijgaande raadsvoorstel
over de wijzigingen aan de werkgeverscommissie c.q. Raad aan te
bieden.
Onderwerp
Plan van aanpak MIRT-onderzoek Alblasserwaard- Vijfheerenlanden.
Besluit
Op hooflijnen in te stemmen met Plan van aanpak MIRT-onderzoek
Alblasserwaard- Vijfheerenlanden.
Onderwerp
Startnotitie Jeugdwelzijnsbeleid.
Besluit
1. Kennis te nemen van de Startnotitie Jeugdwelzijnsbeleid.
2. De gemeenteraad de startnotitie voorleggen met de vraag om de
kaders van het jeugdwelzijnsbeleid vast te stellen.
Onderwerp
Beslissing op bezwaarschrift van de heer Van den Herik vanwege het
verlenen van een omzettingsvergunning voor de woning Kerkbuurt 207
Besluit

Zaaknr. 1411757
J.P. Tanis
Samenleving

Zaaknr. 1402139
L. van Rekom
Ruimte

Zaaknr. 1408060
T.C.C. den
Braanker
Staf

Zaaknr. 1410197
A.P.J. van
Hemmen
Ruimte
Zaaknr. 1413240
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

Zaaknr. 1410056
L. van Rekom
VTH

1.

Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften de
bezwaren gedeeltelijk gegrond gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
2.
Het advies van de Commissie over te nemen en het primaire besluit
wijzigen, in die zin dat het aantal kamers en maximum aantal
huurders wordt benoemd conform artikel 3.1.6, tweede lid, sub d van
de huisvestingsverordening.
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