De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst
van dinsdag 24 juni 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht
Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop
koffie/thee voor u klaar.
De voorzitter,
M. Visser
De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via
http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

Concept Agenda
1.

Opening

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.

3.

Vaststellen agenda

4a.

Mededelingen portefeuillehouders
Raadsleden kunnen over alle voor deze vergadering
bestemde college-informatiebrieven (opgenomen bij
ingekomen stukken) aan de portefeuillehouders korte
toelichtende vragen stellen.

4b.

Mededelingen van de vertegenwoordigers in de
gemeenschappelijke regelingen

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.

6.

Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van
27 mei 2014
De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te
stellen.

7.

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

Stukken

agenda

besluitenlijst

Onderwerpen Ruimte en Groen
8.

Kaderstellende notitie Bouw Brede School in
Baanhoek-West
De raadsleden wordt gevraagd:
1a.
In te stemmen met het bouwen van een Brede
School exclusief gymzaal, mits er een sporthal in
Benedenveer wordt gerealiseerd;
1b.
In te stemmen met het bouwen van een Brede
School inclusief gymzaal, indien wordt besloten
om geen sporthal in Benedenveer te realiseren;
2.
In te stemmen met de uitstel van de bouw van
twee tijdelijke of semi-permanente lokalen voor
de Anne de Vriesschool;
3.
In te stemmen met de bouw van 5 lokalen voor
de Bleyburgh, in plaats van de 6 lokalen, zoals
opgenomen in het IHP dat op 10 december 2013
is vastgesteld;
4a.
Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw
€ 4.238.745,- indien er geen gymzaal
gerealiseerd hoeft te worden (beslispunt 1a) en
de daaruit voortvloeiende jaarlast van €
203.005,- ten laste van de Voorziening
Huisvesting Onderwijs te laten komen;
4b.
Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw
€ 5.111.435,- indien er een gymzaal
gerealiseerd moet worden (beslispunt 1b) en de
daaruit voortvloeiende jaarlast van € 244.800,ten laste van de Voorziening Huisvesting
Onderwijs te laten komen;
5
De bijgevoegde begrotingswijziging vast te
stellen.

Aanbiedingsbrief
Raadsvoorstel
Raadsbesluit

Bijlagen:
Begrotingswijziging

Onderwerpen Welzijn en Zorg
9.

Serviceorganisatie Jeugdzorg
De raadsleden wordt gevraagd een besluit te nemen
over de in het raadsbesluit opgenomen besluiten

Aanbiedingsbrief
Raadvoorstel
Raadsbesluit
Bijlagen:
• Inrichtingsplan
Serviceorganisatie
ZHZ
• Toelichtend rapport
Serviceorganisatie
ZHZ
• Sturingsnotitie
jeugdhulp ZHZ
• Vooruitblik
Beleidsrijk Reg
Transitiearrangem
ent Jeugd-hulp

ZHZ
• 2e vervolg
bestuursopdracht
Transitie en
Transformatie
Jeugdhulp ZHZ
• Basispresentatie
Ontwerp Jeugdhulp
ZHZ
10.

11.

Harmonisering van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
De raadsleden wordt gevraagd:
1.
De harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzalen met ingang van 1 januari
2015 in te laten gaan.
2.
In te stemmen met de gewijzigde
subsidiesystematiek "geld volgt kind" op basis
van een inkomensafhankelijke bijdrage voor
die ouders die geen beroep kunnen doen op de
kinderopvangtoeslag.
3.
Het plafond van het bedrag van de nieuwe
subsidiesystematiek voor de peuteropvang vast
te stellen op het bedrag (€ 253.263,-) gelijk aan
het bedrag dat nu beschikbaar wordt gesteld
voor de subsidie aan peuterspeelzalen.
4.
Er kennis van nemen dat een apart voorstel
wordt opgesteld ten aanzien van een
overgangsregeling voor ska.
Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan
De raadsleden wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage
Integraal Huisvestingsplan
Onderwijsvoorzieningen
2. € 15.000,-- per jaar met een jaarlijkse indexering
op basis van de CBS prijs-index voor consumenten
beschikbaar te stellen ten behoeve van de
semipermanente huisvesting voor de Henri
Dunantschool
3. € 20.000,-- beschikbaar te stellen voor het geschikt
maken van de semipermanente huisvesting voor de
Henri Dunantschool.
4. De vrijgekomen kapitaallasten – als gevolg van de
‘verkoop’ van de twee lokalen van de Johannes
Calvijnschool en de terugontvangst van de bijdrage
eerste inrichting – van gemiddeld € 15.000,- te
gunste te laten komen van de Voorziening
Huisvesting Onderwijs
5. € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de
inhuizing van de VSO Bleyburgh en de Wereldbol
in het Griendencollege, en de bijgevoegde
begrotingswijziging vast te stellen
6. In te stemmen met een integrale benadering van de

Aanbiedingsbrief
Raadvoorstel
Raadsbesluit
Bijlagen:
• Notitie
Harmonisatie
kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
• Brief kabinet
alternatief scenario
peuteropvang
• Ouderbijdrage tabel
• Voorbeeld
Verklaring geen
recht op kinderopvangtoeslag

Aanbiedingsbrief
Raadvoorstel
Raadsbesluit
Bijlagen:
• Voortgangsrapportage IHP
Onderwijsvoorzieningen
• Wijziging van de
begroting

projecten in het kader van het IHP en het college
opdracht geven om de budgetten voor de
verschillende huisvestingsvraagstukken zoals
beschreven in het IHP integraal in te zetten

Onderwerpen Burger en Bestuur
12.

Profielschets griffier en proces werving
De raad wordt gevraagd de profielschets en het
procesvoorstel vast te stellen

Profielschets
Procesvoorstel
(worden nagezonden)

13.

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen
De raadsleden wordt gevraagd de verordening
gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)
vast te stellen.

Aanbiedingsbrief
Raadvoorstel
Raadbesluit

14.

Sluiting

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 20 juni 2014 ter
inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

