Zaaknummer : 1928032

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 29 augustus 2017-26

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

No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 27 juni 2017

2

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 4 juli 2017

3

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 21 augustus
2017
Artikel 39 vragen over
herinrichting Kerkbuurt-Oost

4
5

Convenant met de Stichting
Open Jeugdwerk Sliedrecht
inzake "Schoon belonen"

6

Jaarrapportage 2016
uitvoering milieutaken OZHZ.

7

Gewijzigd Preventie- en
handhavingsplan drugs 20172020

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 27 juni 2017 vast te
stellen
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 4 juli 2017 vast te
stellen
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 21 augustus 2017 vast
te stellen
In te stemmen met de
beantwoording artikel 39 vragen
over herinrichting Kerkbuurt-Oost.
1. Besluiten in te stemmen met het
afsluiten van een convenant met
de Stichting Open Jeugdwerk
Sliedrecht inzake "Schoon
belonen.
2. Besluiten de afdelingsmanager
te mandateren om bijgesloten
convenant te ondertekenen.
De jaarrapportage 2016 uitvoering
milieutaken OZHZ voor de gemeente
Sliedrecht ter kennisname aan te
bieden aan de raad.
1. Het gewijzigd Preventie- en
handhavingsplan drugs 20172020 vast te stellen en aan te
bieden aan de gemeenteraad;
2. In te stemmen met het
gewijzigde raadsvoorstel
Preventie- en handhavingsplan
drugs 2017-2020;
3. In te stemmen met de
gewijzigde memo aan de
gemeenteraad met een

Besluit
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform

Conform

Conform, met tekstuele
aanpassing van het
raadsvoorstel in afstemming
met de portefeuillehouder.

No

Onderwerp

8

Beantwoording artikel 39
vragen inzake brand van PRO
Sliedrecht

9

Beantwoording art 39 vragen
fractie SGP CU inzake
onderzoek GenX en PFOA

10

Lokaal Armoedebeleid
Sliedrecht 2018 – 2021

11

Beantwoording art 39 vragen
PvdA-fractie over GenX best
practices

12

Beantwoording art 39 vragen
fractie PRO Sliedrecht n.a.v.
artikel de Volkskrant d.d. 2107-2017

13

Artikel 39-vragen CDA over
Thuisonderwijs

Voorstel
toelichting op de doorgevoerde
wijzigingen.
Instemmen met de beantwoording
van de art 39 vragen van de fractie
Pro Sliedrecht

Besluit

In te stemmen met de
beantwoording van de vragen van
de Beantwoording art 39 vragen
fractie SGP CU inzake onderzoek
GenX en PFOA
1. In te stemmen met het Lokaal
Armoedebeleid Sliedrecht 2018 2021 om deze ter vaststelling
voor te leggen aan de raad.
2. In te stemmen met het
reserveren van de Klijnsma
gelden 2017
à € 89.000,- door storting in de
reserve sociaal domein, voor de
uitvoering van het Lokaal
Armoedebeleid Sliedrecht 2018 –
2021.
3. In te stemmen met een jaarlijks
bedrag van € 22.250,- voor 2018
t/m 2021 voor de uitvoering van
het lokaal armoedebeleid en
deze te dekken door onttrekking
uit reserve sociaal domein.
In te stemmen om het jaarlijkse
restant verschil € 18.750, te
dekken uit een onderbesteding
op de middelen meervoudig
lokaal sociaal domein.
In te stemmen met de
beantwoording van de vragen van
de PvdA-fractie over GenX best
practices
In te stemmen met de
beantwoording van de vragen van
de Beantwoording art 39 vragen
fractie PRO Sliedrecht n.a.v. het
artikel van de Volkskrant d.d. 21-072017;
In te stemmen met het
beantwoorden van artikel 39-vragen
betreffende Thuisonderwijs door
middel van bijgevoegde brief.

Conform, met tekstuele
aanpassing in overleg met
de portefeuillehouder

Conform, met tekstuele
aanpassing in overleg met
de portefeuillehouder

Conform

Conform

Conform

Conform

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 5 september 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

