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Onderwerp
Stichting voor Participatieplekken Sliedrecht.
Besluit
1. Instemmen met het starten van activiteiten voor het oprichten van een
lokale Stichting onder gemeentelijke vlag, met als doel:
a. Het bieden van een platform om lokale initiatieven op het gebied
van de Participatiewet te stimuleren, faciliteren en coördineren
b. Het bieden van een lokale vraagbaak op het gebied van de
Participatiewet voor instellingen en bedrijven;
c. Het aansturen van een coördinator en, waar nodig, het vervullen
van de werkgeversrol hiervoor;
2. Instemmen met het principe van een brede doelgroep benadering om
zoveel mogelijk mensen, bedrijven en (onderwijs)instellingen de
gelegenheid te bieden te participeren; uiteraard binnen de regionale
afspraken;
3. Kennis te nemen van het geschetste palet aan activiteiten en dit verder
uit te werken in samenwerking met het beoogd Stichtingsbestuur;
4. Instemmen met de keuze voor een bestuur, waarbij:
a. Het eerste bestuur, bestaande uit een vijftal leden, wordt benoemd
door de gemeente Sliedrecht;
b. Het bestuur een brede afspiegeling vormt van het werkveld met
vertegenwoordiging uit de plaatselijke leerwerkbedrijven, het
onderwijs, het bedrijfsleven, zorginstellingen en de gemeente;
c. De gemeente ambtelijk participeert in het Stichtingsbestuur;
5. Instemmen met vormen van een klankbordgroep, bestaande uit
ketenpartners zoals Drechtwerk, SDD en SWS, die het bestuur
adviseren op de beleidsinhoud;
6. Instemmen met het principe dat de Stichting bij de uitvoering gebruik
maakt van de bestaande regionale en lokale infrastructuur
(Drechtwerk, SDD, SWS, onderwijsinstellingen e.d.);
7. De portefeuillehouder te machtigen om de benodigde acties op te
starten.
8. De extra kosten (structureel en incidenteel) in beginsel te dekken
vanuit de voor Sliedrecht beschikbare participatiegelden, eventueel
aan te vullen met lokaal budget arbeidsmarktbeleid.
Onderwerp
Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2013-2014.
Besluit
1. Het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2013-2014
voor kennisgeving aannemen;
2. Het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2013-2014
voor kennisgeving aan te bieden aan de Raad.
Onderwerp
Vaststelling Landelijke Handhaving strategie.
Besluit
1. De Landelijke Handhaving strategie vast te stellen als beleidsregel
voor de taken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uitvoert in
opdracht van de gemeente Sliedrecht.
2. Met betrekking tot de toepassing van de Landelijke handhaving
strategie voor de Wabo-omgevingstaken die door de eigen organisatie
worden uitgevoerd op een later tijdstip dit jaar een besluit te nemen.
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3. Te bepalen dat deze beleidsregel in werking treedt met ingang van 1
december 2015.
4. Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel de Regionale
Sanctiestrategie, vastgesteld op 8 februari 2005, in te trekken.
Onderwerp
Eindafwerking Derde Merwedehaven.
Besluit
De brief van de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven te
beantwoorden en in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Onderwerp
Locaties huwelijksvoltrekking.
Besluit
Het kerkgebouw van de Hervormde gemeente Sliedrecht van De
Protestante Kerk van Nederland, Kerkbuurt 131 te Sliedrecht en het
muziekpodium voor het oude Raadhuis, Dr. Langeveldplein te Sliedrecht
éénmalig aan te wijzen als huwelijkslocaties.
Onderwerp
Beantwoording art. 44 vragen SGP/CU-fractie Sliedrecht.
Besluit
Antwoordbrief d.d. 2 juni 2015 namens het college aan vraagsteller en
fracties te laten verzenden.
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