Zaaknummer : 1916585

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 17 januari 2017 -02

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder
Van Rekom, wethouder Dijkstra en secretaris Horeman
Afwezig : Onderwerp
Gewijzigd raadsvoorstel Herziene nota verbonden partijen.
Besluit
1. Instemmen met de herziene nota verbonden partijen.
2. Instemmen met het gewijzigd raadsvoorstel Herziene nota verbonden
partijen.
Onderwerp
Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2017.
Besluit
In stemmen met het voorliggende concept 'Uitvoeringsprogramma
Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2017'.
Onderwerp
Begroting Beschermd Wonen 2017, eigen bijdrage begeleiding BWO en
CIB Beschermd Wonen.
Besluit
U wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de begroting Beschermd Wonen 2017
2. In te stemmen met het verlagen van de eigen bijdrage voor
Begeleiding BW en O voor overbruggingszorg, Individuele Begeleiding
en Dagbesteding naar € 0,- per 1-1-2017
3. De raad over de ontwikkelingen rondom beschermd wonen te
informeren via de bij de stukken gevoegde college informatiebrief
Onderwerp:
Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2017-2040
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2017-2040 vast te stellen.
2. Een krediet van € 200.000,- ten behoeve van een onderzoek naar nut
en noodzaak van grote infraprojecten en een onderzoek naar fijnstof
ten laste van de reserve Infra beschikbaar te stellen.
3. Een investeringskrediet van € 1.345.000,- ten behoeve van de
uitvoering van investeringen in 2017 uit het Verkeers- en
Mobiliteitsplan beschikbaar te stellen.
4. De investeringen uit het verkeers- en mobiliteitsplan waarvan de
uitvoering gepland is in het begrotingsjaar 2018 ad € 1.550.000,- en
het begrotingsjaar 2019 ad € 300.000,- in het
meerjareninvesteringsprogramma bij de begroting 2018 op te nemen.
5. De kapitaallasten van de investeringen in de begroting te verwerken
binnen het product "Verkeer (algemeen)" en te dekken ten laste van
het met de Kadernota 2017 beschikbaar gestelde budget voor
kapitaallasten van de investeringen in Dijkvisie, Mobiliteit en Verkeer.
6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 24 januari 2017.
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