BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2018.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
P. van der Giessen
F.J. van de Velde
E.F.M.M. Bressers

,
,
,
,
,

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
loco-gemeentesecretaris

Afwezig:

A.J.M. Martens

,

gemeentesecretaris

Actie/info
SECR

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 januari 2018.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

B&O/RZ/ 2.1
DeVo/raad

Functioneel programma Waterbusplein (2009177).

Besloten wordt:
1. de gemeenteraad voor te stellen het maximale programma voor
de ontwikkeling Waterbusplein vast te stellen;
2. de gemeenteraad te informeren over de daaropvolgende start van
het bestemmingsplan Waterbusplein.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN

Best.Zkn./ 3.1
WOS/raad

Meerjarenperspectief Jeugdhulp en Begrotingswijzigingen GR
DG&J 2018 (2002029).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het Meerjarenperspectief Jeugdhulp 20182022 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad;
2. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 van de
Serviceorganisatie Jeugd ad 5,4 miljoen;
3. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 van de
Dienst Gezondheid & Jeugd ad € 5,46 miljoen;
4. de gemeenteraad voor te stellen om de financiële effecten van
beide begrotingswijzigingen mee te nemen met de Kadernota
2019;
5. in te stemmen met de concept zienswijze op deze
begrotingswijzigingen en deze ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad.

B&O/WOS 3.2
/raad

Verlenging Preventie- en handhavingsplan tot en met 2019
(1976291).

Besloten wordt in te stemmen met verlenging van het Preventie- en
handhavingsplan tot en met 2019 en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Best.Zkn.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DE VELDE

4.1

Tijdelijke verhuur gymzaal Weteringsingel (2008272).

Besloten wordt:
1. de gymzaal Weteringsingel tijdelijk te verhuren aan vier lokale
vrijwilligersorganisaties in het veiligheidsdomein, vooralsnog
voor de periode van een jaar;
2. in het derde kwartaal 2018 te besluiten over een mogelijke
verlenging van het huurcontract.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van de Velde heeft de samenwerkingsovereenkomst met "Preventie huisuitzettingen" ondertekend.

2.

Wethouder Van de Velde en wethouder Flach hebben een bijeenkomst bijgewoond over het gasloos maken van De Volgerlanden-Oost.

3.

Wethouder Van der Giessen spreekt zijn zorg uit over de snelheid waarmee het voorstel over de verzelfstandiging van de Regionale
Ambulance Voorziening door de lokale raden behandeld moeten worden. Hij zal hierover een brief opstellen die aan het AB van de DG&J
gestuurd zal worden.

4.

Wethouder Flach reflecteert op het bezoek dat het college bracht aan het college van de gemeente Zwijndrecht.

5.

Wethouder Flach is bij een bijeenkomst geweest t.g.v. de start bouw woningen De Linden.

6.

Wethouder Flach heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan Kobout.

7.

De loco-secretaris koppelt terug over de in het ONS-D gemaakte afspraken over de wijze van besluitvorming t.a.v. de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

8.

Burgemeester Heijkoop is bij een bijeenkomst geweest over de wijze van organiseren van evenementen voor veteranen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2018,
de secretaris,

de burgemeester,

