BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2019.
Aanwezig:

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

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 december 2018.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Voor de verdere ontwikkeling van De Volgerlanden-Oost zullen 63
bomen worden verwijderd. Dit is kenbaar gemaakt in het
gemeentenieuws.

3.

Memo ontwikkeling resultaat begroting.

Het memo "Ontwikkeling resultaat begroting" wordt vastgesteld en
zal naar de gemeenteraad worden gestuurd.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Doorontwikkeling Bevolkingszorg (2211364).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

B&O

3.1

Budget ondersteuning en waardering mantelzorgers 2019
(2217268).

Over het per 31-12-2018 resterende budget voor "ondersteuning en
waardering mantelzorgers" zal bij het vaststellen van de
jaarrekening 2018 worden besloten, waarbij een integrale
afweging zal worden gemaakt met betrekking tot de benodigde en
te verdelen middelen.

Best.Zkn.

3.2

Begrotingswijziging 2019 GR DG&J (2221265).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de concept zienswijze op de
voorgestelde begrotingswijzigingen 2019 van de GR Dienst
Gezondheid & Jeugd;
2. de concept zienswijze ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad.

Best.Zkn.

Besloten wordt:
1. in te stemmen met voorliggende notitie;
2. in te stemmen met voorliggend convenant (bijlage 1) en
deze te ondertekenen;
3. in te stemmen met de mandaatbesluiten 'Regionale
Crisisorganisatie' (bijlage 2) en 'Hoofd VRC VRZHZ' (bijlage
3) en deze te ondertekenen.

B&O

3.3

Inzet extra begeleiding risicogroepen statushouders
(2213788).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

Over het overschot 2018 van maatschappelijke zorg (61130103) zal
bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 worden besloten,
waarbij een integrale afweging zal worden gemaakt met
betrekking tot de benodigde en te verdelen middelen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van Die heeft de Winterdriedaagse van ATOS afgesloten, die veel goed werk voor de voedselbank hebben gedaan.

2.

Wethouder Flach koppelt terug uit het AB-Drechtwerk waar is gesproken over integratie in de SDD. Er bestaat zorg om
Assembly-partner, waar het niet zo goed loopt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

