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Onderwerp
Vaststellen 22ste wijziging CAR-UWO.
Besluit
1. Vaststellen van de 22ste wijziging in de CAR-UWO zoals genoemd
in de LOGA-brieven d.d. 26 januari 2015 en 17 februari 2015 met
respectievelijk kenmerk ECWGO/U201402159 en
ECWGO/U201500231.
2. Vaststellen dat de wijzigingen na bekendmaking in werking treden
per 1 januari 2015, 1 maart 2015 en 1 juli 2015.
3. De gemeenteraad (i.c. de werkgeverscommissie) te verzoeken middels
het bijgevoegde raadsvoorstel de wijzigingen eveneens voor de
medewerkers van de griffie vast te laten stellen
Onderwerp
Art. 44 vragen PvdA over crisisopvang jeugd.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van de artikel 44
vragen van de PVDA.
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen.
Besluit
1. De bij dit voorstel gevoegde samenwerkingsovereenkomst Beschermd
Wonen en Opvang aan te gaan.
2. Ter uitvoering van het besluit onder 1. de mevrouw G.J. VisserSchlieker, wethouder Zorg en Welzijn, te machtigen de overeenkomst
namens de gemeente Sliedrecht te ondertekenen.
Onderwerp
Beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente
Sliedrecht.
Besluit
De beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken gemeente
Sliedrecht vast te stellen en in werking te laten treden op 1 december
2015.
Onderwerp
Evaluatie en wijzigen Drank- en Horecaverordening d.d. 10 december
2013.
Besluit
De raad voor te stellen de Drank- en Horecaverordening Sliedrecht 2015
inclusief de toelichting vast te stellen met daarin de volgende wijzigingen:
A. Instellingen met een verzorgende aard aan te merken als
paracommerciële rechtspersonen;
1.
hiervoor artikel 1:1f toe te voegen;
2.
hiervoor onder titel Artikel 1, Eerste Lid van de
toelichting te wijzigen;
3.
hiervoor paragraaf 2.2. van de toelichting te wijzigen;
B. Het verbod voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke
aard uitzonderen voor zorginstellingen:
4.
hiervoor artikel 5:1 te wijzigen;
5.
hiervoor onder titel Artikel 5 van de toelichting te
wijzigen.
De raad voor te stellen de Drank- en Horecaverordening d.d. 10 december
2013 inclusief toelichting in te trekken
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