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Onderwerp
Verhogen Reserve frictiebudget/organisatieontwikkeling.
Besluit
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het verhogen van de Reserve
frictiebudget/organisatieontwikkeling met € 1.000.000 ten laste van
de Algemene Reserve.
2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Onderwerp
Onoverkomelijke claims.
Besluit
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met een extra storting van € 140.000 in de
pensioenvoorziening gevormd bij Loyalis voor voormalig wethouders
ten laste van de Algemene Reserve.
2. In te stemmen met een storting van € 290.000 in een nieuwe te
vorming voorziening vakantiegeld als gevolg van de invoering van het
Individueel Keuzebudget ten laste van de Algemene Reserve.
Onderwerp
Vormen van een bestemmingsreserve Sociaal Domein ter egalisatie van
lasten en baten binnen het Sociaal Domein.
Besluit
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Sociaal
Domein.
2. Een bedrag van € 550.000 te storten in de reserve Sociaal Domein
ten laste van de algemene reserve.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Onderwerp
Regionale Prestatie Afspraken Lange Termijn 2016 t/m 2025.
Besluit
1. De Regionale Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) 2016 t/m
2025 vast te stellen.
2. Ter uitvoering van het besluit onder 1. wethouder L. van Rekom,
wethouder Wonen, te machtigen de overeenkomst namens de
gemeente Sliedrecht te ondertekenen.
3. De lokale uitwerking van de PALT vast te stellen.
4. De raad door middel van bijgevoegde CIB te informeren over dit
besluit, de inhoud van de prestatieafspraken, de lokale uitwerking en
het vervolgproces.
5. De CIB voor verzending aan de raad af te stemmen met Tablis
Wonen en wethouder Van Rekom te mandateren om naar aanleiding
daarvan indien nodig de CIB op onderdelen aan te passen.
Onderwerp
Informatiehuishouding 2015 gemeente Sliedrecht.
Besluit
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Informatievoorziening
(bijlage 3) en de daarin opgenomen aanbevelingen en
verbeterpunten.
2. De gemeenteraad te informeren over het toezicht op de
informatiehuishouding over 2015 middels bijgevoegde
informatienotitie.
Onderwerp
Visie op de bibliotheek, het Plein voor Beleving, Kennis en Ontmoeting.
Besluit
Het College wordt voorgesteld om;
1. De visie op de bibliotheek vast te stellen
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2. Kennis te nemen uitvoeringsplan van de bibliotheek
3. Een eenmalige subsidie ter hoogte van €12.000 voor een
kwartiermaker te verlenen aan Bibliotheek aan Zet voor 2017
4. De visie ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Onderwerp
Woningmarktregio Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard en
Drechtsteden.
Besluit
1. aan de minister van Wonen en Rijksdienst voor te stellen de
gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht,
Goeree-Overflakkee, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, OudBeijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht als
woningmarktregio in het kader van de Woningwet aan te wijzen;
2. de minister van Wonen en Rijksdienst voor te stellen de onder besluit
1 genoemde woningmarktregio aan te wijzen als kerngebied voor de
woningcorporaties Fides Wonen, Stichting HW Wonen, Stichting
Rhiant, Stichting Tablis Wonen, Stichting Trivire, Stichting
Woonkracht10, Woningbouwvereniging Beter Wonen (Goedereede),
Woningbouwvereniging Beter Wonen (Ooltgensplaat),
Woningbouwvereniging Heerjansdam en Woongoed Goeree
Overflakkee;
3. het gezamenlijke verzoek aan de minister van Wonen en Rijksdienst
door de gemeente Dordrecht digitaal in te laten dienen en daarvoor
uiterlijk 28 juni 2016 een digitaal afschrift van uw besluit aan de
gemeente Dordrecht te sturen;
4. de raad met behulp van bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over deze besluiten, de afwegingen die door betrokken
partijen zijn gemaakt en de zienswijzen van belanghebbenden;
5. wethouder Tanis van de gemeente Sliedrecht te machtigen om de
door belanghebbenden ingediende zienswijzen te beantwoorden
conform de voorgestelde conceptbrieven uit de bijgevoegde notitie
'Zienswijzen woningmarktregio Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard
en Drechtsteden'.
6. Bijgevoegd formeel 'collegebesluit' te ondertekenen.
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