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Onderwerp
Besluit tot continuering en concept zienswijze op de taken die in het
kader van de Jeugdwet zijn ondergebracht bij de Gemeenschappelijke
regeling Dienst Gezondheid & Jeugd.
Belsuit
1. Op basis van de uitkomsten van de evaluaties van de
Serviceorganisatie ZHZ en de Stichting Jeugdteams ZHZ de concept
zienswijze voorleggen aan de gemeenteraad op voorgenomen besluit
tot continuering van de taken die in het kader van de Jeugdwet aan
de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zijn
gedelegeerd en gemandateerd.
2. Gelet op de uitkomsten van de evaluaties van de Serviceorganisatie
ZHZ en de Stichting Jeugdteams ZHZ en onder voorbehoud van
instemming van de raad op de zienswijze, besluiten tot continuering
van de taken die in het kader van de Jeugdwet aan de
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zijn
gedelegeerd en gemandateerd

Zaaknr. 1716006
G.J. VisserSchlieker
Samenleving

4b

Onderwerp
Afwijzen aanvraag tot tegemoetkoming in planschade door de bewoner
van Rivierdijk 88 te Sliedrecht
Voorstel
1. In overeenstemming met het advies van planschadeadviesbureau
Parkboog het door aanvrager ingediende verzoek om
planschadevergoeding als bedoeld in artikel 6.1 Wro af te wijzen;
2. De verzoeker om planschadevergoeding, conform bijgevoegde
conceptbrief, in kennis te stellen van dit besluit.

Zaaknr. 1711887
L. van Rekom
Ruimte

4c

Onderwerp
Deelname voorscheidingsinstallatie HVC.
Voorstel
1. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde overeenkomst met
HVC voor deelname aan de voorscheidingsinstallatie
2. De afdelingsmanager Ruimte te mandateren voor ondertekening van
de overeenkomst.

Zaaknr. 1696290
A.S. Dijkstra
Ruimte

4d

Onderwerp:
Afzien van oude bedingen bij verkoop van starterswoningen Emmastraat.
Voorstel
1. geen gebruik maken van het in 1987 gevestigde eerste recht van
koop op de bij bovengenoemde transactie betrokken perscelen
Emmastraat 2 t/m 20;
2. in te stemmen met de verkoopprijs van de betreffende
starterswoningen;
3. afstand te doen van het, eveneens in 1987 gevestigde,
verrekeningsbeding;
4. hiervoor aan Koppelaar Notarissen te Sliedrecht een schriftelijke
bevestiging te zenden, conform bijgevoegde conceptbrief.

Zaaknr. 1718912
A.S. Dijkstra
Ruimte

