Zaaknummer : 1925761

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 27 juni 2017-23

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van
Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman

No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 20 juni 2017

2

Overeenkomst om te komen
tot de wettelijk verplichte
opvang van dieren en het
voldoen aan de financiële
verplichtingen uit die
overeenkomst.

3

Wijziging loco-secretarissen
per 27 juni 2017.

4

Knoppennotitie Jeugdhulp
ZHZ 2017.

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 20 juni 2017 vast te
stellen
1. Een overeenkomst te sluiten met
de Stichting Dordrechts
Dierentehuis Louterbloemen om
te komen tot de wettelijk
verplichte opvang van dieren
(concept bijgevoegd);
2. De extra kosten ter hoogte van
€ 18.750,- binnen de exploitatie
op te vangen en wanneer er een
overschrijding plaatsvindt dit te
accepteren;
3. De gemeenteraad te informeren
middels de bijgevoegde CIB.

Besluit
Conform

1. Als 1e loco-secretaris aan te
wijzen de heer A van den
Boogaart (afdelingshoofd
Opgaven)
2. Als 2e loco-secretaris aan te
wijzen de heer J. van der Meer
(teamleider Ruimte)
3. Als 3e loco-secretaris aan te
wijzen mevrouw P. van der
Klooster (teamleider
Samenleving)
4. Het besluit op 12 mei 2015 ten
aanzien van het locosecretarisschap van S.G.A.F.
Karnebeek en A.M.J. LuijtenBrouwer in te trekken
De gemeenteraadsfracties door
middel van bijgevoegde brief te
vragen hun reactie op de
knoppennotitie Jeugdhulp ZHZ 2017
kenbaar te maken aan de
portefeuillehouder ten behoeve van

Conform

1. Conform
2. De extra kosten ter
hoogte van €18.750,binnen de exploitatie
opvangen;
3. Conform, met tekstuele
aanpassing in overleg
met de
portefeuillehouder.

Conform, met dien
verstande dat het college
het verzoek aan de raad
stuur middels een CIB.

No

Onderwerp

Voorstel
de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de DG&J op 6 juli 2017.

Besluit
De tekst van de CIB
aanpassen in afstemming
met de portefeuillehouder.

5

Jaarverantwoording
kinderdagopvang 2016.

Conform

6

Vaststellen Kader kwaliteit en
toezicht BW&O en toewijzen
toezichthoudend
ambtenaren.

7

Inspraak Structuurvisie
Sliedrecht t.b.v. Recreatief
Knooppunt Sliedrecht.

In te stemmen met de
jaarverantwoording
kinderdagopvang 2016.
U wordt voorgesteld:
1. Het Kader kwaliteit en toezicht
beschermd wonen en opvang
vast te stellen;
2. met ingang van 1 juli 2017 aan
te wijzen als toezichthoudend
ambtenaren Wet
maatschappelijke ondersteuning,
belast met de naleving van het
bepaalde in het kader Kwaliteit
en toezicht beschermd wonen
en opvang:
- de directeur van de Dienst
Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland
Zuid, en
- de ambtenaren van de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD),
betrokken bij handhaving, zoals
opgesomd in bijlage 2.
3. De directeur van de Dienst
Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid mandaat te
verlenen om personen,
werkzaam onder zijn
verantwoordelijkheid, aan te
wijzen als toezichthouders Wet
maatschappelijke ondersteuning,
belast met de naleving van het
bepaalde in het Kader kwaliteit
en toezicht beschermd wonen
en opvang.
In te stemmen met:
1. Het verlenen van inspraak over
de ontwerp Structuurvisie
Sliedrecht 2020, Herziening
t.b.v. Recreatief Knooppunt
Sliedrecht;
2. De ontwerp Structuurvisie
Sliedrecht 2020, Herziening
t.b.v. Recreatief Knooppunt
Sliedrecht voor te leggen aan
provincie, waterschap en
omliggende gemeenten;
3. Voor de inspraak en vooroverleg
aan te sluiten bij de
procedure(tijden) van afdeling
3:4 Awb;

1. Conform;
2. Conform, met dien
verstande dat voor de
Sociale Dienst
Drechtsteden de
directeur wordt
aangewezen;
3. Conform met de
aanvulling dat ook de
directeur van de Sociale
Dienst Drechtsteden
mandaat wordt
verleend.

Conform, met dien
verstande dat de
inspraakperiode wordt
verlengd.
CIB opstellen in afstemming
met de portefeuillehouder

No

Onderwerp

8

AVA MerwedeLingeLijn.

Voorstel
4. De gemeenteraad op de hoogte
te brengen van het starten van
de inspraak.
1. Kennis te nemen van de
(geannoteerde) stukken van de
AVA MLL B.V. op 29 juni 2017;
2. Het op 18 april jongstleden
genomen besluit om in te zetten
op uittreden uit MLL B.V. te
bestendigen.

Besluit

Conform

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 29 augustus 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

