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Onderwerp
Tiende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Besluit
De tiende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
vast te stellen, zoals verwoord in het bijgevoegde raadsbesluit,
De gemeenteraad voor te stellen eenzelfde besluit te nemen.
Onderwerp
Europese aanbesteding leerlingenvervoer gunning.
Beslispunten
1. In te stemmen met de uitslag van de beoordeling van inschrijvingen
inzake aanbesteding leerlingenvervoer nummer 140133REG;
2. Over te gaan tot de gunning conform het resultaat van de beoordeling.
Onderwerp
Jaarstukken 2014 en bestemming rekeningresultaat 2014.
Beslispunten
Het college wordt voorgesteld:
1. de jaarstukken 2014 voorlopig vast te stellen;
2. de raad voor te stellen het rekeningresultaat te bestemmen, zoals in
concept raadsvoorstel is verwoord.
3. De wethouder financiën te mandateren om tekstuele aanpassingen te
verwerken alvorens de stukken naar de raad worden gestuurd.
Onderwerp
Zienswijzen op begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen en de
jaarrekening van het Parkschap
Beslispunten
De raad voor te stellen:
“Het college op te dragen:
1. Zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen
in te dienen,
2. Dat de financieel-technische zienswijzen, voor zover nodig, gebaseerd
worden op:
a. De kaders van de meerjarenbegroting, waaronder STOER, en
b. De financiële spelregels zoals die binnen de GRD worden toegepast,
3. In te zetten op convergentie in proces en vorm van de begrotingen van
de GR’en,
4. Daartoe zienswijzen te versturen aan, respectievelijk:
a. de GR Omgevingsdienst
b. de GR Veiligheidsregio
c. de GR Publieke Gezondheid en Jeugd
d. de GR Drechtwerk
e. de GR Parkschap Biesbosch
f. de GR Drechtsteden
g. de GR Gevudo
5. Daarnaast een zienswijze te versturen ten aanzien van de jaarrekening
2014 en de begrotingswijziging 2015 van de GR Parkschap Biesbosch”
Onderwerp
Art. 44 vragen CDA over veiligheid fietsers.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van de artikel 44
vragen van de CDA-fractie.
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