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No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 5 december 2017

2

Deelneming GR Drechtsteden
aan Detadrecht B.V.

3

Bijdrage volwassendeel Veilig
Thuis ZHZ 2017.

4

Vaststellingsovereenkomst MLL
Beheer BV.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 5 december 2017 vast
te stellen
De gemeenteraad voor te stellen
om middels een brief de
Drechtraad positief te adviseren
over het voornemen om als
gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden deelnemer te worden
in de juridische entiteit Detadrecht
B.V. van de gemeenschappelijke
regeling Drechtwerk.
U wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de
financiële bijdrage van
€ 25.203,- aan de gemeente
Dordrecht ten behoeve van de
(extra) financiering van het
volwassendeel van Veilig Thuis
2017.
2. De financiële bijdrage van
€ 25.203,- te dekken uit de
lokale middelen Beschermd
Wonen.
In te stemmen met de concept
Vaststellingsovereenkomst MLL 14
december 2017;
De burgemeester machtigt
wethouder Boerman van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam
om namens Sliedrecht de
Vaststellingsovereenkomst MLL te
ondertekenen en te stemmen in
AvA MLL Beheer BV d.d. 14
december 2017.

Besluit
Conform
Conform, met een tekstuele
aanpassing in de brief, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

Conform

Conform

No
5

Onderwerp
Inzet van buurtbemiddeling.

Voorstel
1. Over te gaan tot het inzetten
van buurtbemiddeling in
Sliedrecht;
2. De jaarlijkse kosten in 2018 (á
€ 21.000) te dekken uit de
post meervoudig lokaal. De
kosten in 2019 en verder mee
te nemen bij de integrale
afwegingen bij de kadernota
2019;
3. In overleg te gaan met Tablis
Wonen om duidelijkheid te
krijgen over de hoogte van
hun jaarlijkse financiële
bijdrage. Deze bijdrage komt
in mindering op het onder punt
2 genoemde bedrag;
4. De gemeenteraad te
informeren door middel van
bijgevoegde College
informatiebrief.

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Besluit
Conform, met een tekstuele
aanpassing in de CIB, in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

