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Onderwerp
Openbare besluitenlijst van 30
november 2021
Overeenkomsten en besluiten
t.b.v. service-gemeente Adviesnota

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 30
november 2021 ongewijzigd vast te
stellen.
1. Gelet op artikel 3 van de Regeling
onderlinge samenwerking
Drechtstedengemeenten, de
samenwerkingsovereenkomst
bedrijfsvoering
tussen gemeente Sliedrecht en Dordrecht,
vast te stellen.
2. Gelet op de Algemene Verordening
Persoonsgegevens en de
Uitvoeringswet AVG, de
verwerkersovereenkomst tussen
gemeente
Sliedrecht en Dordrecht vast te stellen.
3. Gelet op de Gemeentewet, de Wet
gemeenschappelijke regelingen, de
Algemene wet bestuursrecht en op artikel
4 van de Regeling onderlinge
samenwerking Drechtstedengemeenten,
het mandaatbesluit
servicegemeente Dordrecht vast te
stellen.
4. Vast te stellen dat de taken aangaande
schoonmaak, inclusief het daarbij
behorende budget, ongewijzigd overgaat
naar Dordrecht als
servicegemeente.
5. De Afrondingsovereenkomst GR
Drechtsteden vast te stellen.
6. De overeenkomsten als bedoeld onder
de punten 1 tot en met 5 aan te
gaan.
7. De heffings- en invorderingsambtenaar
van Dordrecht aan te wijzen als
heffings- en invorderingsambtenaar van
gemeente Sliedrecht.
8. De Archiefverordening 2022 voor
raadsbehandeling vast te stellen.
9. De Beheerregeling Informatiebeheer
2022 vast te stellen.
10. Vast te stellen dat, gelet op artikel
171 lid 2 Gemeentewet, de

Besluit
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Onderwerp

Mandaatbesluit Wet inburgering
2021 - Adviesnota

Benoeming leden
Hoofdstembureau (HS) en
Centraal Stembureau (CS) Adviesnota

Voorstel
ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst
bedrijfsvoering, de
Afrondingsovereenkomst GR
Drechtsteden na de transitie naar GR
Sociaal,
de Verwerkersovereenkomst, de
Overeenkomst inzake de coördinatie en
begeleiding van werkbegeleiding ten
behoeve van schoonmaaktaken en de
Overeenkomst met de
samenwerkingspartners Drechtwerk en
Baanbrekend
Detacheren voor inhuur va SWmedewerkers, beschutwerkers en
participanten die vallen onder de
Quotumwet, op te dragen aan wethouder
Spek.
1. In te stemmen met het mandateren
(bijlage 1) van het openbaar lichaam
Drechtsteden voor uitvoering van de Wet
inburgering 2021 exclusief
maatschappelijke begeleiding en het
participatieverklaringstraject.
2. In te stemmen met de
dienstverleningsovereenkomst Wet
inburgering
2021 (bijlage 2).
1. Het college besluit om:
voor de periode van 1 januari 2022 tot en
met 31 december 2025 ten
behoeve van het hoofdstembureau voor
de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad, buiten de voorzitter, te
benoemen:
Mevrouw L. Beekhof, beleidsmedewerker
lid;
Mevrouw M. van den Heuvel-van Tilborg,
1e
coördinator verkiezingen lid;
De heer A. Koppelaar, teammanager
lid;
Mevrouw M.Y.S. Schippers,
schakelfunctionaris
lid;
Mevrouw A.M. Gelderblom-Roerbag, 2e
coördinator verkiezingen
plaatsvervangend lid;
Mevrouw N. Jonkers, schakelfunctionaris
plaatsvervangend lid;
De heer D.C. Passchier,
beleidsmedewerker
plaatsvervangend lid.
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Onderwerp
Iconisch communiceren – 600
jaar Elisabethvloed - Adviesnota

Voorstel
1. In te stemmen met het in 2022
beschikbaar stellen van een financiële
bijdrage à € 15.000 voor het regionale
project Iconisch communiceren.
2. De kosten à € 15.000 ten laste te
brengen van de post cultuurbeleid in de
begroting 2022.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm
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