
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2018. 

 
Aanwezig:     J. Heijkoop  , burgemeester 
  A.J. Flach  , wethouder               
  S. van Die  , wethouder 
                    R.J. Lafleur  , wethouder 
  A.J.M. Martens  , gemeentesecretaris 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 27 november 2018. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 4 december 2018. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 4. Agendacommissie De agendacommissie wordt besproken. 

 5. Drechtstedendinsdag voorbespreken De drechtstedendinsdag wordt voorbesproken. 

 6. Presentatie Sociaal Wijkteam (om 09.00 uur) Gerda Noordhoek geeft een presentatie over de geschiedenis en 
toekomstige ontwikkelingen van het Sociaal Wijkteam. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

Best.Zkn. 2.1 Zienswijze geactualiseerde begroting GRD 2019 (2201737). Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de geactualiseerde begroting GRD 

2019; 

2. bijgaande zienswijze op de geactualiseerde begroting GRD 

2019 ter vaststelling aan de raad voor te leggen; 

3. de gemeenteraad voor te stellen om de financiële 

effecten mee te nemen met de Kadernota 2020. 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O 3.1 Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 
2018 (2198651). 

In het kader van de doorontwikkeling en verbetering van het 
Sociaal Wijkteam besluit het college om de gemeenteraad voor te 
stellen om: 

1. voor de periode 1 januari 2019 – 1 januari 2020, € 50.000,- 
beschikbaar te stellen voor het verlengen van tijdelijke 
versterking van het algemeen maatschappelijk werk in het 
Sociaal Wijkteam; 

2. voor de periode 1 januari 2019 – 1 januari 2020, € 36.000,- 
beschikbaar te stellen voor de inzet van 0,5 fte             
S1-wijkverpleegkundige in het Sociaal Wijkteam; 

3. voor de periode 1 januari 2019 – 1 januari 2020, € 62.000,- 
beschikbaar te stellen voor de inzet van een GGZ-
medewerker in het Sociaal Wijkteam; 

4. voor de periode 1 januari 2019 – 1 januari 2020, € 4.500,- 



 

 

 

 

 

beschikbaar te stellen voor de bezetting van de balie in 
Cascade voor het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam; 

5. de incidentele kosten van dit voorstel voor 2019, zijnde   
€ 152.500,-, ten laste te brengen van de reserve Sociaal 
Domein. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O 4.1 Ontwerpbestemmingsplan niet-bestemde locaties 
(2198595). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het bijgevoegde 

ontwerpbestemmingsplan "niet bestemde locaties", met 
identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp37Wittelocaties-
2001; 

2. na bekendmaking op de gebruikelijke wijze, het plan zes 
weken ter inzage te leggen. 

Best.Zkn. 4.2 Startdocument Lokaal Actieplan Duurzaamheid (2201746). Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het startdocument Lokaal Actieplan 

Duurzaamheid; 
2. de raad te informeren met bijgaande 

raadsinformatiebrief; 
3. het restant van het budget 2018 "uitvoering klimaatbeleid" 

bij resultaatbestemming van de jaarrekening mee te 
nemen naar 2019 ten behoeve van de uitvoering van het 
lokaal actieplan duurzaamheid. 

    



 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Met betrekking tot agendapunt 3.1 "Doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam" zal wethouder Van Die in overleg treden met 
de directie van De Blije Borgh en Yulius om te kijken of er mogelijkheden zijn voor alternatieve financiering en/of om samen 
op te trekken richting zorgverzekeraars. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


