Openbare Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

03-09-2019

Tijd

10:30 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

2.2

Haalbaarheidsonderzoek verkabeling hoogspanningsverbindingen

Besluit:
Het haalbaarheidsonderzoek wordt on hold gezet. De raad wordt
geïnformeerd dat Tennet bericht wordt dat dit jaar geen gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheid om een haalbaarheidsonderzoek uit te
laten voeren. Reden voor het uitstel is de financiële onzekerheid voor dit
jaar.
2.4

Relationele ontmoeting college Rotterdam 0606-0909-19

Besluit
1. Kennis te nemen van de onderwerpen die de Drechtsteden willen
uitdragen voor de vergadering van 6 september 2019 inzake
ontmoeting met het college van Rotterdam.
2. Kennis te nemen van de door de Drechtsteden uit te dragen
eenduidige inhoudelijke boodschap gebaseerd op de groeiagenda en
de regiodeal.
2.5

Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport 'Grip op ICT?'

Besluit
1. In te stemmen met de nuancerende opmerkingen ten aanzien van de
bevindingen, de analyse en de conclusies van het rekenkamerrapport
"Grip op ICT?"
2. In te stemmen met de aanbevelingen zoals verwoord in het
rekenkamerrapport "Grip op ICT?"
3. De brief met nuancerende opmerkingen en instemming met de
aanbevelingen vast te stellen en te versturen aan de
rekenkamercommissie.
2.6

Raadsinformatiebrief stand van zaken verworpen wetsvoorstel verbod op
asbestdaken

Besluit
De Raad informeren over de stand van zaken verbod op asbestdaken na
het verwerpen van het wetsvoorstel door middel van een
raadsinformatiebrief.

2.7

Raadsinformatiebrief Operatie Steenbreek

Besluit
De gemeenteraad informeren over de uitgevoerde activiteiten Operatie
Steenbreek via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2.9

ledenraadpleging cao gemeenten 20192019-2020

Besluit
1. In te stemmen met het onderhandelingsakkoord Cao gemeenten
2019-2020.
2. De gemeentesecretaris opdracht geven om via de eraadplegingsprocedure, namens het college, deze instemming over te
brengen richting VNG.
2.10

Eerste concernrapportage 2019

Besluit
1. De Eerste Concernrapportage 2019 vast te stellen
2. De Eerste Concernrapportage 2019 ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen
2.11

Deelneming van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZuidZuidHolland Zuid in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen

Besluit
1. Kennisnemen van het besluit van het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
van 4 juli 2019 om deel te nemen in de werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
2. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen bekend te maken
aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake deelneming in de
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen.
2.13

Beleidsregels ondergrondse inzamelvoorzieningen

Besluit
1. Vaststellen Beleidsregels ondergrondse inzamelvoorzieningen.
2. Vaststellen Derde wijziging Uitvoeringsbesluit inzamelmiddel.
3. Mandateren van de bevoegdheid tot het aanwijzen van ondergrondse
inzamelvoorzieningen aan het afdelingshoofd B&U.
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2.14

Artikel 40 vragen OP over 'Ecologisch verantwoord maaibeleid'

Besluit
1. De bijgevoegde RIB via de griffie aan te bieden aan de gemeenteraad.
2.15

Art 40 vragen Containervervoer Burgemeester Keijzerweg

Besluit
De schriftelijke vraag ex. artikel 40 van het reglement van orde van de
gemeenteraad, die CU heeft gesteld inzake de verkeerssituatie op de
Burgermeester Keijzerweg, te beantwoorden overeenkomstig bijgaande
raadsinformatiebrief.
2.17

Verrekening neveninkomsten collegeleden 2018

Besluit
Vast te stellen dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden in verband
met eventuele neveninkomsten 2018
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