Zaaknummer : 1925335

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 30 mei 2017-19

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman, T Vroom (stagiair).
No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 23 mei 2017

2

Economische agenda /
cluster Toerisme &
detailhandel: traject Nieuwe
Winkelstraat

3

Diplomazwemmen

4

Overeenkomst drie landelijke
instellingen sociaal domein
(Kindertelefoon, AKJ,
Sensoor).

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 23 mei 2017 vast te
stellen
1. Bestuurlijk commitment uit te
spreken voor deelname aan het
traject Nieuwe Winkelstraat.
2. In te stemmen met start en
deelfinanciering van het
'voortraject'.
3. Na afronding van het
'voortraject' en bij gebleken
commitment van overige
stakeholders te besluiten over
afronding van het gehele traject,
incl. een eigen aandeel in de
financiering.
In te stemmen met het concept
raadsvoorstel diplomazwemmen
waarin het invoeren van
diplomazwemmen aan de raad
ontraden wordt.
1. Een overeenkomst aangaan met
de Stichting Kindertelefoon,
Stichting AKJ en Stichting
Sensoor voor de periode van 0101-2018 t/m 31-12-2021;

5

Beantwoording artikel 39
vragen over Triple A-status
Tablis Wonen

In te stemmen met beantwoording
van de artikel 39 vragen van PRO
Sliedrecht over de Triple A-status
van Tablis Wonen.

6

Europese aanbesteding
brandverzekering 2018 2020

1. In te stemmen met het in
Drechtstedenverband Europees
aanbesteden van de
brandverzekering voor de
periode 2018 – 2020;
2. De gemeentesecretaris te
mandateren voor het geven van
de opdracht aan SCD-Inkoop

Besluit
Conform

Conform

Conform, met tekstuele
aanpassing van het
raadsvoorstel in afstemming
met de portefeuillehouder
Conform
De financiële consequenties
verwerken in de begroting
2018 in afstemming met de
portefeuillehouder.
Conform, met tekstuele
aanpassing van de
beantwoording in
afstemming met de
portefeuillehouder.
Conform

No

Onderwerp

7

Gewijzigde beleidsplannen
gezondheid, alcohol en drugs

1.

2.

3.

4.

Voorstel
voor de Europese aanbesteding
en de ondertekening van het
contract voor de
brandverzekering.
De gewijzigde Lokale paragraaf
gezondheidsbeleid 2016-2019
vast te stellen en aan te bieden
aan de gemeenteraad;
Het gewijzigd Preventie-en
handhavingsplan drugs 20172020 vast te stellen en aan te
bieden aan de gemeenteraad;
In te stemmen met het
gewijzigde raadsvoorstel bij het
Preventie- en handhavingsplan
alcohol 2016-2019;
In te stemmen met de memo
aan de gemeenteraad met een
toelichting op de doorgevoerde
wijzigingen in bovenstaande
beleidsplannen en een reactie op
gedane toezeggingen tijdens de
oordeelsvormende raad van 18
april.

Besluit

1. Conform;
2. conform, met tekstuele
aanpassing in
afstemming met de
portefeuillehouder;
3. conform
4. conform, met tekstuele
aanpassing, in
afstemming met de
portefeuillehouder.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 6 juni 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

