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Onderwerp
Deregulering Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht.
Besluit
1. In te stemmen met het uitgangspunt meer verantwoordelijkheid en
ruimte te geven aan inwoners en bedrijven.
2. Voorstellen aan de raad om de Algemene Plaatselijke Verordening
Sliedrecht 2016 vast te stellen.
Onderwerp
Huurverhoging gemeentewoningen, woonwagens en standplaatsen per 1
juli 2016.
Besluit
1. In te stemmen met inkomensafhankelijke huurverhoging voor
gemeentewoningen;
2. In te stemmen met huurverhoging van 2.1 % voor wagens en
standplaatsen.
Onderwerp
Financieel verslag noodopvang vluchtelingen.
Besluit
Voorgesteld wordt het financiële verslag noodopvang vluchtelingen 2015
en 2016 vast te stellen.
Onderwerp
Intensivering Programma 'Aan het werk!'
Besluit
1. In te stemmen met de aanpak, projecten, planning en begroting zoals
beschreven in het document Intensivering programma 'Aan het werk!'
voor 2016.
2. De kosten te dekken uit de volgende posten;
a. € 48.000 overgehevelde restantmiddelen van het programma aan het
werk van 2015
b. € 36.000 vacaturegelden loonkosten in het programma economie
c. € 11.000 uit het beschikbare budget van € 50.000 voor lokale
initiatieven
d. € 50.000 bij de beschikbaarstelling van de CUP middelen in 2015 is
vanaf 2016 nog ruimte gelaten ter nadere intensivering van het CUP.
Dit bedrag wordt hiervoor ingezet.
e. € 65.000 binnen het participatiebudget is nog ruimte beschikbaar
vanwege een lager uitvallende bijdrage aan Drechtwerk in 2016. Dit
bedrag inzetten voor het programma.
3. De dekking van de kosten over 2017 en 2018 mee te nemen in de
afwegingen bij de kadernota 2017.
Onderwerp
Brede toegankelijkheid.
Besluit
Het College wordt voorgesteld:
1. De analyse vast te stellen.
2. Plan van aanpak vast te stellen.
3. Na de vaststelling van het plan van aanpak de raad te informeren met
een CIB.
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