BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2018.
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. 20 november 2018.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 27 november 2018

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

4.

Bespreken memo 'Ontwikkeling resultaat begroting'

Het college stemt in met de memo "Ontwikkeling resultaat
begroting" en besluit de memo naar de gemeenteraad te sturen.

Best.Zkn.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Bijzondere Algemene Ledenvergadering VNG 30 november Besloten wordt:
2018 (2199448).
1. kennis te nemen van het advies voor de Bijzondere
Algemene Ledenvergadering van de VNG op
30 november 2018;
2. wethouder Flach te machtigen om namens Hendrik-IdoAmbacht tijdens de ALV te stemmen.

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

B&O/WOS/ 3.1
raad

Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam
2018 (2198651).

Het voorstel wordt aangehouden.

B&O/WOS/ 3.2
raad

Wijziging verordening en nadere regels Jeugdhulp
Hendrik-Ido-Ambacht 2018 (2198965).

Besloten wordt:
1. de Gemeenteraad voor te stellen bijgaande Verordening
Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht 2018 vast te stellen;
2. bijgaande Nadere regels ter uitvoering van de Verordening
Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht 2018 vast te stellen onder
de opschortende voorwaarde dat de Gemeenteraad de
Verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht 2018
ongewijzigd vaststelt;
3. bijgaande Beleidsregels bij de toepassing van de
Verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht2018 vast te
stellen onder de opschortende voorwaarde dat de
gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp Hendrik-IdoAmbacht 2018 ongewijzigd vaststelt.

BOR

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Toegankelijkheidsonderzoek openbare gebouwen
(2166114).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport
toegankelijkheid en de onderzoeksresultaten van dit
onderzoeksrapport;
2. in te stemmen met de quick wins en deze direct uit te
laten voeren binnen lopende budgetten, waarbij rekening
wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en
gekeken wordt naar de praktische uitvoering;
3. kennis te nemen van de aanbevelingen van het onderzoek
en ambtelijk gesprekken met onze partners op te starten;
4. het onderzoeksrapport Toegankelijkheid middels de
leesmap ter informatie aan te bieden aan de
gemeenteraad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach koppelt terug uit de DSB-conferentie, die goed is verlopen.

2.

Wethouder Flach heeft vrijdag jl. De Hoekse Waard bezocht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 december 2018,

de secretaris,

de burgemeester,

