Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

15-01-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

3.1

Aanvullende subsidie Sterk Papendrecht 2019

Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om de incidentele meevaller 2019 op
het gebied van Beschermd Wonen en Opvang ad € 380.000 in 2019

beschikbaar te stellen voor tijdelijke investeringen in Sterk Papendrecht,
specifiek gaat het hierbij om aanvullende subsidies voor verlenging van
de tijdelijke uitbreiding van team Jeugd (€ 255.000), incidentele

aanloopkosten ten behoeve van een nieuw ICT-systeem (€ 65.000) en

incidentele kosten ten behoeve van het duurzaam organisatiemodel (€
60.000).

3.2

Definitief aanwijzen van wettelijke taken en aanvullende diensten rond
dierenzorg als een dienst van algemeen en economisch belang (DAEB).

Besluit:

1. Kennisnemen dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het
voornemen de wettelijke taken en aanvullende diensten rond

dierenzorg aan te wijzen als een dienst van algemeen en economisch

belang (DAEB) per 1 januari 2019 voor de duur van acht jaar;

2. De wettelijke taken en aanvullende diensten definitief aan te wijzen
als een DAEB;

3. Stichting Dordrechts Dierentehuis definitief aan te wijzen om voor

vier jaar de DAEB-taken uit te voeren, met een optie tot verlenging

van vier jaar;

4. Hiervoor een DAEB-contract aangaan met Dierentehuis
Louterbloemen;

5. De raad informeren door middel van een RIB.

3.3

Zienswijze op de begrotingswijziging 2019 van de GR Dienst Gezondheid
& Jeugd ZHZ

Besluit:

De raad voorstellen een zienswijze naar voren te brengen op het voorstel
tot begrotingswijziging 2019 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
3.4

Zienswijze college concept eindnotitie Voorbereidingscommissie
Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden

Besluit:

1. Instemmen met de zienswijze van het college op de concept
eindnotitie Voorbereidingscommissie Toekomst regionale
samenwerking.

2. De zienswijze van het college ter instemming voorleggen aan de
gemeenteraad.

3.5

Doorontwikkeling bevolkingszorg

Besluit:

1. in te stemmen met het convenant bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid;
2. de burgemeester te machtigen het convenant te ondertekenen;

3. instemmen met het (financiële) mandaat aan specifieke
functionarissen binnen de regionale te verlenen;

4. Instemmen met het mandaat aan het hoofd VRC van de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te verlenen.

3.6

Omgevingswet – startdocument omgevingsvisie

Besluit:

de raad voorstellen het Startdocument Omgevingsvisie Papendrecht vast
te stellen.
3.7

Regeling Sociaal Medische Indicatie

Besluit:

Voortvloeiende uit besluitvorming van het Drechtstedenbestuur in juni

2018 de Regeling Sociaal Medische Indicatie kinderopvang (Regeling SMI
kinderopvang) vanaf 1 januari 2019 lokaal uit te voeren.
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