CONCEPT-BESLUITENLIJST
De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst
van dinsdag 26 en woensdag 27 november 2013.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht
Voorafgaand aan de bijeenkomst van dinsdag 26 november 2013 staat vanaf 19.30 uur in de
raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.
De voorzitter op dinsdag 26 november 2013,
J.J. Huisman
De voorzitter op woensdag 27 november 2013,
M. Visser
De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via
http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

In de Agendacommissie (AC) van 12 november 2013 is de agenda voor de opiniërende
bijeenkomst van 26 november 2013 besproken. De AC heeft geconcludeerd dat het niet haalbaar is
alle agendapunten op één respectievelijk twee avonden te behandelen/bespreken.
De AC stelt voor op dinsdag 26 november 2013 de agendapunten voor Welzijn en Zorg te
bespreken en op woensdag 27 november 2013 de agendapunten van Ruimte en Groen en Burger en
Bestuur. Het betreffen stukken met fatale datum (vóór 1 januari 2014) dan wel stukken die
logischerwijs in 2013 moeten zijn behandeld.
De overige voor 26 november 2013 aangevraagde agendapunten schuiven door naar de opiniërende
bijeenkomst van 28 januari 2014.

Concept Agenda
aanwezig
M.J. Bisschop-Roodbeen
M. Visser
T.C.C. den Braanker
L.A. Huijser
H.M. Baars-Mulder
C.N. de Jager
Ph.G. Mak
M.C. Quist
G.J. Visser-Schlieker
T.W. Pauw
W.H. Blanken
M. Sneijder
A. de Winter
P.J. de Borst
A. van Gameren
C.A. de Bruin
J.J. Huisman
B. van der Plas
A. van Rees-Huijzer
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W.J. Dunsbergen
K. Kuiken
V.E. Prins
J.L. de Vries
T.A. Spek
L. van Rekom
C.E. Verschoor
M. Danser-Duizendstra
A. Overbeek
A.P.J. van Hemmen
J.P. Tanis
J.A. Lavooi
A. de Waard
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Stukken

Afmeldingen: Van Gameren
Melding uit het presidium over hanteren verzoek
hamerstukken
Spreker: mw Visser
2.

Spreekrecht burgers over geagendeerde en nietgeagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór
12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier
te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per
persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van
spreker(s) plaats.
Aanmelding van een niet op de agenda-staand punt:
geen meldingen
Aanmelding van een wel op de agenda-staand punt:
punt 11, J. Siebeling van st open jeugdwerk Sliedrecht.
Punt 14. Aanmeldingen voor agendapunt uitbreiding
binnensportaccommodaties: dhr Boer van Sliedrecht
Sport en P. van Loon van st Sportraad Sliedrecht
(komen beiden woensdagavond)

3.

Vaststellen agenda
Voorstel is om agendapunt 11 naar voren te halen.
Spreker: Van Rees-Huijzer
Besluit: Agendavoorstel akkoord

4a.

Mededelingen portefeuillehouders
Raadsleden kunnen over alle voor deze vergadering
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x

bestemde college-informatiebrieven (opgenomen bij
ingekomen stukken) aan de portefeuillehouders korte
toelichtende vragen stellen.
Geen opmerkingen
4b.

Mededelingen van de vertegenwoordigers in de
gemeenschappelijke regelingen
Geen opmerkingen

5.

Mondelinge vragen (rondvraag)
De raadsleden zijn in de gelegenheid korte vragen aan
het college te stellen over actuele gebeurtenissen.
(actuele) Onderwerpen worden van te voren schriftelijk
ingediend.
Geen aanmeldingen

6.

Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van
24 en 25 september 2013
De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te
stellen.

besluitenlijst

Bij de griffier zijn geen opmerkingen binnengekomen
Besluit: Besluitenlijsten van 24 en 25 sep 2013
vastgesteld
7.

Ingekomen stukken
De raadsleden wordt gevraagd de ingekomen stukken
voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerpen Welzijn en Zorg
30 oktober 2013
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Brief VNG over overgangsrecht en besparingsopgave WMO huishoudelijke hulp
24 oktober 2013
Regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp ZHZ
Aanbiedingsbrief
Memo
Regionaaal Transitiearrangement Jeugdhulp ZHZ 1e versie (31 blz)
3 oktober 2013
Kadernotitie 'Passend verbinden van het onderwijs en zorg voor jeugdigen in de
Drechtsteden'
Aanbiedingsbrief
Kadernotitie
Ingekomen stukken van deze cluster vastgesteld

Eerst wordt agendapunt 11 behandeld,
daarna volgen punt 8 en verder
8.

Liquidatie Logopedische Dienst Kring Sliedrecht
De raadsleden wordt gevraagd:
1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het
liquidatieplan.
2. In te stemmen met de vereffening van het
vermogen na definitieve afronding van de
liquidatie
Sprekers: de Vries

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlagen ter informatie:
• liquidatieplan
LDKS;
• specificatie
bijdragen
gemeenten

Portefeuillehouder Lavooi
Fatale datum 1jan2014
Advies / Conclusie voorzitter:
• Toezegging van de portefeuillehouder dat hij de
technische vragen van De Vries schriftelijk zal
beantwoorden voor de raadsvergadering
• Hamerstuk met stemverklaring (10 dec 13)
9.

Beleidsbrief Wmo 2015, richtingbepaling voor het
nieuwe Wmo-beleid in de Drechtsteden
Sprekers: Blanken, De Vries, Baars-Mulder, Van
Rekom, De Bruin

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit

Portefeuillehouder Lavooi

Bijlage:
Beleidsbrief WMO
2015

Spreker 2e termijn: Blanken

Fatale datum 1jan2014

Advies / Conclusie voorzitter:
• Bespreekpunt raad, omdat er mogelijk een
amendement komt (10 dec 13)
10.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
De raadsleden wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de nota “Integraal
Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen”
2. Akkoord te gaan met de verdere uitwerking van
scenario 2:
a. Henri Dunant: in te stemmen met het opstellen
van een analyse van vier varianten ten
behoeve van een structurele oplossing voor het
langdurige tekort van 2 lokalen tot aan 2020.
Het college streeft er naar om de resultaten
eind 2013 beschikbaar te hebben en de raad
hierover begin 2014 te informeren door
middel van een college informatiebrief.
b. Johannes Calvijn: in te stemmen met het
voornemen tot de verkoop van de twee lokalen
in Baanhoek-West aan het reformatorisch
samenwerkingsverband WSNS tegen de

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
Bijlage ter informatie:
Integraal IHP

geldende boekwaarde.
c. Johannes Calvijn: het college de opdracht te
geven om – indien nodig - in overleg met de
school een oplossing te bezien voor de extra
lokalenbehoefte vanaf 2016, waarbij de
invloed van de ontwikkeling van de
woningbouw in Baanhoek-West nadrukkelijk
wordt meegenomen.
d. Brede School Baanhoek-West: in te stemmen
met de realisatie van 6 permanente en 2
tijdelijke of semi-permanente lokalen voor
Anne de Vries, 6 lokalen voor SO Bleyburgh,
sportzaal, een voorziening voor kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk en een ruimte voor
wijkactiviteiten, uitgaande van oplevering in
2016.
e. Brede School Baanhoek-West: opdracht aan
het college te geven om de bouw van de Brede
School in Baanhoek-West voor te bereiden en
de raad in 2014 een startnotitie met daarin de
kaders, randvoorwaarden en plan van aanpak
ter besluitvorming aan te bieden.
f. Griendencollege en VSO Bleyburgh: in te
stemmen met het voorbereiden van het
inhuizen van de VSO afdeling van de
Bleyburgh en de Wereldbol in de leegstand
van het Griendencollege. In de 1e helft van
2014 wordt de raad door middel van een
college informatiebrief geïnformeerd over de
stand van zaken.
g. De Sprong: dislocatie De Loods af te stoten in
verband met fijnstof.
h. Overige onderwijsvoorzieningen: ongewijzigd
te exploiteren.
i. In te stemmen met het vrijspelen van de
locaties aan de Frans Halsstraat (voormalig
Groen van Prinsterer) en Maaslaan
(Bleyburgh) ten behoeve van herbestemming
of herontwikkeling. Besluitvorming over de
nieuwe invulling van deze locaties vindt
separaat plaats.
3. Akkoord te gaan met de financiële kaders zoals
benoemd onder scenario 2 en kennis te nemen van
het feit dat deze passen binnen de Voorziening
Huisvesting Onderwijs.
4. Akkoord te gaan met het feit dat de raad in 2014
door middel van een college informatiebrief op de
hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen en
gevolgen van de doordecentralisatie van het
onderhoud naar basisonderwijs en speciaal
onderwijs in Sliedrecht.
Sprekers: mw Visser, Bisschop-Roodbeen, Spek, Van
Rekom, De Bruin

Portefeuillehouder Tanis (interrupties: Van Rekom, De
Bruin, Roodbeen-Bisschop, mw Visser, Spek)
Advies / Conclusie voorzitter:
• Toezegging portefeuillehouder dat er een aangepast
raadsbesluit (punt 2d sportzaal) naar de raad komt,
tevens wordt via de technische vragen informatie
gegeven over beslispunt 4.
• Bespreekpunt raad (10 dec 13)
11.

Herijking jeugdbeleid
De raadsleden wordt gevraagd de nota herijking
jeugdbeleid oktober 2013 vast te stellen

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit

Inspreker: dhr J. Siebeling, bestuurslid st Open
Jeugdwerk Sliedrecht
Verhelderende vragen vanuit de raad: De Bruin, De
Borst, De Vries

bijlagen ter informatie:
• Onderzoeksresultaten OCD;
• herijking
Jeugdbeleid;
• strategische
agenda Verzuip jij
je toekomst!? 20132015

Insprekers: Baars-Mulder, De Borst, Spek, Van
Rekom, De Bruin (interruptie Baars-Mulder, Van
Rekom)
Portefeuillehouder Lavooi
Schorsing 7,5 minuut
Portefeuillehouder Lavooi (interrupties Huijser,
Bisschop-Roodbeen, Van Rekom, De Borst, Spek, De
Bruin)
Advies / Conclusie voorzitter:
• College neemt de opmerkingen mee terug;
interactieve sessie en/of aangepast voorstel

Vergadering gaat verder met
agendapunt 8 en verder
12.

Harmonisering kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
De raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met de
voorgestelde interactieve aanpak die moet leiden tot de
harmonisatie van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk in Sliedrecht.
Sprekers: De Bruin, Bisschop-Roodbeen (interruptie
mw Visser), Spek
Portefeuillehouder Tanis
Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk met stemverklaring (10 dec 13)

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlagen ter informatie:
• Discussienota
• Position paper
kinderopvangonderwijs-welzijn

13.

Visie op Brede Scholen
De raadsleden wordt gevraagd de conceptvisie ‘Brede
Scholen in Sliedrecht. Samenwerken & verbinden voor
de jeugd’ vast te stellen als kader voor de verdere
ontwikkeling van Brede Scholen in Sliedrecht.
Sprekers: Van Rekom, De Bruin, Spek, BisschopRoodbeen
Portefeuillehouder Tanis

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlage ter informatie:
conceptvisie ‘Brede
Scholen in Sliedrecht
Samenwerken &
verbinden in
Sliedrecht’

Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk met stemverklaring (10 dec 13)
Drankje na afloop
Einde van 26 november 2013 om 22.40 uur

SCHORSING
De vergadering wordt geschorst tot woensdagavond
27 november 2013, 20.00 uur
Afmelding: Baars-Mulder, Huisman, Tanis
Insprekers:
Punt 14. Aanmeldingen voor agendapunt uitbreiding
binnensportaccommodaties: dhr Boer van Sliedrecht Sport en P. van Loon van
st Sportraad Sliedrecht

Onderwerpen Ruimte en Groen
10 oktober 2013
Onderzoek naar mogelijkheden tot realisering bootjeshelling in de Schaarhaven
Aanbiedingsbief
Informatienota over onderzoek bootjeshelling
Spreker: Huijser
Portefeuillehouder Lavooi
Ingekomen stukken van deze cluster vastgesteld

14.

Businesscase Uitbreiding Binnensportaccommodaties Sliedrecht
De raadsleden wordt gevraagd:
• In te stemmen met een sporthal met drie velden in
Benedenveer;
• In te stemmen met een geprivatiseerde exploitatie
van de nieuwe sporthal;
• In te stemmen met verruiming van het budgettair

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
Bijlagen:
• Businesscase
Uitbreiding
Binnensportaccom

•

•

•

•

kader tot maximaal € 120.000 jaarlijks
Het college opdracht te geven om de gevolgen en
risico’s in kaart te brengen van het verstrekken van
een eenmalige bijdrage ten opzichte van een
jaarlijkse bijdrage;
Het college bij de uitwerking van beslispunt 4 de
volgende kaders mee te geven:
a.
De gemeente Sliedrecht vervult een
faciliterende rol bij de realisatie van de
sporthal;
b.
De exploitatie van de sporthal geschiedt
voor rekening en risico van de
initiatiefnemer;
c.
Om de gemeentelijke doelstellingen op
het gebied van sport te waarborgen wordt
een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met de initiatiefnemer;
d.
Er wordt een positief deskundigenadvies
verkregen over de door de initiatiefnemer
gekozen fiscale constructie
Ten behoeve van de gemeentelijke voorbereiding
een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000, en
de jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de
jaarlijkse stelpost “Uitbreiding
Sportaccommodaties”;
De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Insprekers:
• C. Boer van Sliedrecht Sport
• P. van Loon van st Sportraad Sliedrecht
• R. Landa van SKC Merwede (toelichtende
vragen vanuit de raad: Pauw)
Sprekers: Van Gameren, Pauw, Prins (verhelderende
vraag van Pauw), Huijser, Van Rekom (verhelderende
vraag: Pauw, Dunsbergen, mw Visser, De Vries)
Onderling debat: mw Visser, Van Gameren, Van
Rekom, Huijser, Prins
Portefeuillehouder De Waard
Schorsing 10 minuten (21.03-21.13 uur)
Portefeuillehouder De Waard (interrupties: mw Visser,
Van Rekom, Pauw)
Sprekers 2e termijn: Huijser (interruptie Pauw), Prins,
Pauw, Van Gameren, Van Rekom (interruptie
Dunsbergen)
Portefeuillehouder De Waard

modaties Sliedrecht
• Businessplan
Sliedrecht Sport
Locatie
Benedenveer
• Afgevallen ideeën
• Quickscan behoefte
• begrotingswijziging

Sprekers 3e termijn: Pauw
Advies / Conclusie voorzitter:
• Toezegging gesprek De Waard en Van Rekom
• Bespreekpunt raad (10 dec 13)
15.

Kredietaanvraag diverse bedrijfsmiddelen
De raadsleden wordt gevraagd:
• Een krediet beschikbaar te stellen van
€ 260.250 voor de aanschaf van diverse
bedrijfsmiddelen.
• De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit

Sprekers: geen

Fatale datum 31 dec13

Bijlage:
Begrotingswijziging

Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk met stemverklaring (10 dec 13)
16.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden met
de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden
De raad wordt gevraagd:
• Vaststellen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
Drechtsteden met de daarbij behorende Algemene
Inkoopvoorwaarden.
• De ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2014

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit

Bijlagen bij besluit:
• Inkoop- en
aanbestedingsbeleid
Drechtsteden en de
deelnemers aan de
Sprekers: mw Visser
GR Drechtsteden
vanaf 2014
Portefeuillehouder De Waard
• Algemene
Advies / Conclusie voorzitter:
Inkoopvoorwaarden
Drechtsteden en de
• Toezegging van de portefeuillehouder: schriftelijke
deelnemers aan de
informatie verschil tussen oud en nieuw beleid
GR Drechtsteden
• Bespreekpunt raad (10 dec 13)
vanaf 2014
Bijlagen ter
informatie:
• Factsheet
ambtelijke en
bestuurlijke
evaluatie
Aanbestedingsbeleid
• Gids
proportionaliteit
Fatale datum 1jan2014

Onderwerpen Burger en Bestuur
21 november 2013

Collegeinformatiebrief (CIB) van 19 november 2013, mededelingen college.
Aanbiedingsbrief
CIB
14 november 2013
Collegeinformatiebrief (CIB) van 12 november 2013
Aanbiedingsbrief
CIB
7 november 2013
Collegeinformatiebrief(CIB) van 5 november 2013 over mededelingen college
Aanbiedingsbrief
CIB 5nov2013
7 november 2013
Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden 2013
Aanbiedingsbrief
Monitor Communicatie en Bestuur
31 oktober 2013
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en Veiligheidsmonitor
Aanbiedingsbrief
Factsheets
24 oktober 2013
Hoogwaterbestrijdingsplan buitendijks gemeente Sliedrecht
Aanbiedingsbrief
Hoogwaterbestrijdingsplan (23 blz)
17 oktober 2013
Collegeinformatiebrief (CIB) van 8 oktober 2013, mededeling college over StavaZa lokaal
WMO budget 2013-2014
Aanbiedingsbrief van 17 oktober 2013
CIB
10 oktober 2013
Collegeinformatiebrief(CIB) van 8 oktober 2013 over mededelingen van het college
Aanbiedingsbrief
CIB
4 oktober 2013
Mail en brief van de heer E. Bek van E&B Engineering en bouwbegeleiding
Brief
Mail
3 oktober 2013
Factsheet Leefstijlen in de Drechtsteden
Aanbiedingsbrief
Factsheet
3 oktober 2013
Collegeinformatiebrief van 1 oktober 2013, betreft mededelingen van het collge
Aanbiedingsbrief
CIB
26 september 2013

Collegeinformatiebrief (CIB) van 24 september 2013, betreft mededelingen van het college.
Aanbiedingsbrief,
CIB,
bijlage bij CIB
Ingekomen stukken van deze cluster vastgesteld

17.

Belasting Verordeningen 2014
De raadsleden wordt gevraagd:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. de Verordening reinigingsheffingen 2014;
2. de Verordening begrafenisrechten 2014;
3. de Verordening havengeld 2014;
4. de Verordening hondenbelasting 2014;
5. de Verordening leges 2014;
6. de Verordening marktgelden 2014;
7. de Verordening onroerende-zaakbelastingen
2014;
8. de Intrekkingsverordening Verordening
brandweerrechten 2013;
9. de Verordening rioolheffing 2014;
10. de Verordening precariobelasting 2014;
11. de Verordening kwijtschelding
Sprekers: Van Gameren (met dat zij een amendement
wenst in te dienen over rioolheffing) (interruptie:
Dunsbergen), De Borst
Onderling debat: Den Braanker, Dunsbergen, Van
Rekom
Portefeuillehouder Van Hemmen (als plv van Tanis)
Sprekers 2e termijn: Van Rekom, Dunsbergen
Advies / Conclusie voorzitter:
• Toezegging: portefeuillehouder komt met
aangepast raadsvoorstel op punt van
hondenbelasting
• Behandeling in de raad als hamerstuk (10 dec 13)

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
Bijlagen:
• de Verordening
reinigingsheffingen
2014;
• de Verordening
begrafenisrechten
2014;
• de Verordening
havengeld 2014;
• de Verordening
hondenbelasting
2014;
• de Verordening
leges 2014;
• de Verordening
marktgelden 2014;
• de Verordening
onroerendezaakbelastingen
2014;
• de intrekkingsverordening
Verordening
brandweerrechten
2013;
• de Verordening
rioolheffing 2014;
• de Verordening
precariobelasting
2014;
• de Verordening
kwijtschelding
Fatale datum1jan2014

18.

Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht aanbiedingsbrief
De raadsleden wordt gevraagd de bijgevoegde tekst
raadsvoorstel
van de drank- en horecaverordening vast te stellen
raadsbesluit
inclusief de bijbehorende toelichting
Bijlage bij besluit:
Sprekers: Van Rekom, De Borst, De Vries, Quist
Drank- en
Horecaverordening

Portefeuillehouder Van Hemmen
Sprekers 2e termijn: Quist, De Borst
Portefeuillehouder Van Hemmen (interruptie: De
Borst)

Bijlage ter informatie:
Beleidsregels
handhaving en alcohol
Fatale datum 1jan2014

Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk met stemverklaring (10 dec 13)
19.

Vaststelling Archiefverordening gemeente
Sliedrecht
De raadsleden wordt gevraagd:
• De Archief- en documentatieverordening zoals
vastgesteld op 28 juni 2004 in te trekken
• Vast te stellen de aan dit besluit gehechte
Archiefverordening gemeente Sliedrecht.

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlage:
archiefverordening
Fatale datum 1jan2014

Sprekers: geen
Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk zonder stemverklaring (10 dec 13)
20.

Regeling onderlinge samenwerking
Drechtstedengemeenten
De raadsleden wordt gevraagd aan het college
toestemming te verlenen tot het aangaan van de bij het
voorstel gevoegde samenwerkingsregeling.
Sprekers: De Jager, Blanken
Portefeuillehouder Van Hemmen (als plv van Tanis)
Sprekers 2e termijn: De Jager, Blanken

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlagen:
• regeling
onderlinge
samenwerking
Drechtstedengemeenten:
• brief
dhr.Blase,18sept13

Portefeuillehouder Van Hemmen (als plv van Tanis)
Sprekers 3e termijn: De Jager, Blanken

Fatale datum 1jan2014

Advies / Conclusie voorzitter:
• Bespreekpunt raad (10 dec 13)
21.

2e Projectrapportage 2013
De raadsleden wordt gevraagd:
• Kennis te nemen van de 2e Projectrapportage
2013;
• Het voordelige saldo van € 394.689,= toe te
voegen aan het post onvoorzien;
• De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Sprekers: Dunsbergen, Van Rekom
Portefeuillehouder Lavooi

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlage:
projectrapportage

Portefeuillehouder Van Hemmen (als plv van Tanis)
Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk zonder stemverklaring (10 dec 13)
22.

aanbiedingsbrief
Vaststellen Verordeningen/documenten:
De raad wordt gevraagd onderstaande
verordeningen/documenten vast te stellen
Bijlagen:
•
nieuw Reglement van Orde voor de
• Nieuw reglement
gemeenteraad (in werking op 1 februari 2014)
van orde
•
1e wijziging Handvest Actieve Informatieplicht
• 1e wijziging
(in werking op 1 februari 2014)
Handvest Actieve
informatieplicht
•
raadsvoorstel en raadsbesluit Intrekken besluit
• Raadsvoorstel en
tegemoetkoming computerapparatuur en
internet (in werking op 19 maart 2014)
raadsbesluit
intrekken besluit
•
1e wijziging verordening Auditcommissie (in
tegemoetkoming
werking op 1 april 2014)
computerapparatuur
•
3e wijziging verordening Rekenkamercommissie
en internet
(in werking op 1 april 2014)
• 1e wijziging
verordening
Sprekers: mw Visser (aankondiging van 1 a 2
Auditcommissie
amendementen – rkc en hamerstukken)
• 3e wijziging
Advies / Conclusie voorzitter:
verordening
Rekenkamer• Bespreekpunt raad (10 dec 13)
commissie

23.

Controle opdracht ten behoeve van de accountantscontrole 2013
De raadsleden wordt gevraagd:
• Vaststellen van de in het controleprotocol 2013
opgenomen goedkeurings- en
rapporteringstoleranties;
• Vaststellen van het normenkader voor controle op
de rechtmatigheid 2013;
• Instemmen met het auditplan 2013

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlagen:
• Auditplan 2013
• Normenkader
• Controleprotocol

Sprekers: geen
Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk zonder stemverklaring (10 dec 13)
24.

Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren
regio Drechtsteden
De raadsleden wordt gevraagd de “Regeling
behandeling rechtspositionele bezwaren regio
Drechtsteden” vast te stellen
Sprekers: geen
Advies / Conclusie voorzitter:
• Hamerstuk zonder stemverklaring (10 dec 13)

aanbiedingsbrief
raadsvoorstel
raadsbesluit
bijlage
Regeling behandeling
rechtspositionele
bezwaren regio
Drechtsteden
Fatale datum 1jan2014

25.

Sluiting
Eind om 23.15 uur

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de
mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.
Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de besluitenlijst en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 22 november 2013
ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

