
 

 

 

Zaaknummer : 2176012 

 

CONCEPT 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 11 september 2018-29 

 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder 

Spek, wethouder Van der Plas, en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Vaststellen openbare 

besluitenlijst BenW 4 
september 2018 nummer 28 

Vaststellen openbare besluitenlijst 

BenW 4 september 2018 nummer 
28 

Conform 

4c Adviesnota Evaluatie Lokaal 
Uitvoeringsprogramma Wmo 
2017/2018 

In te stemmen met de bijgevoegde 
evaluatie van het lokaal 
uitvoeringsprogramma Wmo 

2017/2018; 

2. In te stemmen om de evaluatie 
van het lokaal 

uitvoeringsprogramma Wmo 
2017/2018 ter kennisname naar de 

gemeenteraad te sturen. 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in de 

evaluatie in afstemming met 

de portefeuillehouder. 
(gemandateerd) 

4d Adviesnota Verlenging 
Sociaal Beleidskader  

 

1. De verlenging van het Sociaal 
Beleidskader 

Drechtsteden/ZHZ met 
terugwerkende kracht vanaf 

1 september 2017 voor 

onbepaalde tijd vast te stellen 
zolang er geen opvolger is;  

2. De werkgeverscommissie van 
de gemeenteraad te verzoeken 

middels de bijgevoegde 

raadsstukken overeenkomstig 
te besluiten. 

Conform 

4f Adviesnota CAR-UWO 33 tm 
35, 40ste wijziging  

 

1. De CAR-UWO wijzigingen 
conform de LOGA circulaires 

d.d. 9 oktober 2017 met het 

kenmerk TAZ/U201700653 
(41ste wijziging) en d.d. 9 

oktober 2017 met het kenmerk 
TAZ/U201700735 (42ste 

wijziging) met de daarin 

genoemde ingangsdata vast te 
stellen; 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2. De werkgeverscommissie van 

de gemeenteraad te verzoeken 
de wijzigingen vast te stellen 

voor het griffiepersoneel 

middels het bijgevoegde 
raadsvoorstel en ontwerp 

raadsbesluit. 
 

4g Adviesnota CAR-UWO 41 42 

wijziging 

1. De CAR-UWO wijzigingen 

conform de LOGA circulaires 
d.d. 9 oktober 2017 met het 

kenmerk TAZ/U201700653 
(41ste wijziging) en d.d. 9 

oktober 2017 met het kenmerk 

TAZ/U201700735 (42ste 
wijziging) met de daarin 

genoemde ingangsdata vast te 
stellen;  

2. De werkgeverscommissie van 
de gemeenteraad te verzoeken 

de wijzigingen vast te stellen 

voor het griffiepersoneel 
middels het bijgevoegde 

raadsvoorstel en ontwerp 
raadsbesluit. 

Conform 

4h Adviesnota CAR-UWO 43ste 

wijziging  

 

1. De CAR-UWO wijziging 

conform de LOGA circulaire 
d.d. 18 december 2017 met 

het kenmerk TAZ/U201700977 
(43ste wijziging) met de daarin 

genoemde ingangsdatum vast 

te stellen; 
2. De huidige overeenkomst met 

APG uit te breiden met de 
opdracht tot de uitvoering van 

de reparatie van het derde jaar 

WW; 
3. De werkgeverscommissie van 

de gemeenteraad te verzoeken 
de wijziging vast te stellen 

voor het griffiepersoneel 

middels het bijgevoegde 
raadsvoorstel en 

ontwerpbesluit. 

Conform 

4i Adviesnota NOG 

bevoegdheden ovk 

vaststellen 

1. De 

Bevoegdhedenovereenkomst 

NGO Drechtsteden 2018 en de 
Regeling NGO Drechtsteden 

2018 vast te stellen; 
2. De werkgeverscommissie van 

de gemeenteraad te verzoeken 

middels de bijgevoegde 
raadsvoorstel en 

ontwerpbesluit overeenkomstig 
te besluiten. 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

4k Adviesnota 

gemeentearchivaris 
informatie Mozaïek 

1. Een inventarisatie te maken en 

de kwaliteit en archivistische 
status van de informatie zoals 

opgenomen in Mozaïek of op 

netwerkschijven te bepalen en 
vervolgens te bepalen wat met 

deze informatie moet worden 
gedaan; 

2. De gemeentearchivaris op de 
hoogte te stellen van uw 

besluit met de bijgevoegd 

conceptbrief. 

Conform 

4l Adviesnota Mandatering 

regionale Europese 

aanbesteding 
aansprakelijkheidsverzekerin

g 

1. Het hoofd Opgaven te 

mandateren voor het 

verrichten van de handelingen 
verbonden aan de regionale 

Europese aanbesteding van de 
gemeentelijke 

aansprakelijkheidsverzekering. 

Conform 

4m Adviesnota Jaarverslag van 
de gemeentearchivaris over 

2017  

1. Met de bijgevoegde college-
informatiebrief de 

gemeenteraad in kennis te 
stellen van het verslag van de 

gemeentearchivaris 

betreffende de toestand van 
de informatiehuishouding in de 

gemeente Sliedrecht over 2017 
en; 

2. Het jaarverslag over 2017 ter 
kennis te brengen van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland in het kader van het 
horizontaal toezicht. 

Conform, met tekstuele 
aanpassingen in de CIB in 

afstemming met de 
portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4n Adviesnota Onderzoek 

financiële knelpunten grote 
projecten 

 

1. Kennis te nemen van de memo 

onderzoek financiële 
knelpunten 

voortgangsrapportages grote 
projecten 

2. Het geprognoticeerde 

plankosten in Baanhoek-West 

opnieuw te bepalen zodra de 

vernieuwde programmering 

BPD bekend is en deze te 

verrekenen met de hieruit 

voortvloeiende storting in de 

reserve infra. 

3. De in het memo opgenomen 

geprognoticeerde tekort 2018 

van  
€ 78.574 te dekken uit de 

hiervoor beschikbare stelpost 
projecten. 

4. De uit memo onderzoek 
financiële knelpunten 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

voortgangsrapportage grote 

projecten  voortvloeiende 
administratieve wijzigingen 

2019 en verder te verwerken 

in de begroting 2019. 

 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

H.F. van Breugel               drs. A.P.J. van Hemmen  
 

 


