Besluitenlijst van Gemeenteraad 15 december 2015
1

Opening en vaststellen agenda, mededelingen
Besluit
De fracties van CU/SGP en PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de
dag in (respectievelijk M1 agendapunt 48 en M2 agendapunt 49). De fractie van
het CDA kondigt aan zo mogelijk - in afwachting van het antwoord van de
wethouder - met een motie vreemd aan de orde van de dag te zullen komen. NB:
deze motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend en als M13 agendapunt
50 aan de agenda toegevoegd. De raadsinformatiebrief over aanpak leegstand
Binnenstad (agendapunt 47) wordt als ter kennisname stuk behandeld en is
daarmee als bespreekstuk van de agenda gehaald. De agenda is gewijzigd
vastgesteld.

2

Vaststellen van de notulen van de Begrotingsraad van 10 en 11 november 2015,
en van de Commissievergaderingen van 17 november 2015
Besluit
De raad stelt de notulen van de raad en van de adviescommissie vast.

Benoemingen / Aanwijzingen
3

Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid de heer P.M. Puik
Besluit
De geloofsbrieven worden in orde bevonden.

4

Tijdelijke benoeming de heer P.M. Puik tot lid van de gemeenteraad ter
vervanging van mevrouw N. Sönmezer (1614267)
Besluit
De heer P.M. Puik wordt benoemd tot raadslid.

Hamerstukken
5

Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen
behorend bij Raadsvoorstel afronding projectfase Havensamenwerking en
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Mijlweg, GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat(dossier 1608381) (1609060)
Besluit
De raad bekrachtigt de geheimhouding.

6

Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage
behorend bij Raadsvoorstel voorlopige Prognose Grondbedrijf (Risnr. 1596025)
(1596707)
Besluit
De raad bekrachtigt de geheimhouding.

7

Herbenoeming dhr. Van der Wende lid Raad van Toezicht Stedelijk Dalton
Lyceum (1603202)
Besluit
De heer Van der Wende wordt herbenoemd.

8

Benoeming dhr. Hamberg tot bestuurslid Johan de Witt-gymnasium (1603184)
Besluit
De heer Hamburg wordt benoemd.

9

Vaststellen onderzoeksvoorstel ToBe (1610110)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en CU/SGP
leggen een stemverklaring af.

10

Kenbaar maken zienswijze voorgenomen besluit meerjarenperspectief
Veiligheidsregio ZHZ (1574836)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

11

Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en
vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele
gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wijziging) (1574816)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.
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12

Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en
kenbaar maken van de zienswijze (1554945)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

13

Deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid
(1551067)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

14

Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke
belastingen (1e wijziging) (1608514)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

15

Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 (1e
wijziging) (1608352)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

16

Vaststellen 3e verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting (1604311)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

17

Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2016 GRD (1604275)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

18

Instemmen met terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede
jaarschijf vestigingsplan onderwijshuisvesting (1604113)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.
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19

Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het
beschikbaar stellen van het benodigde krediet (1604112)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

20

Beschikbaar stellen van krediet en kennisnemen van de voorlopige Prognose
Grondbedrijf 2016 (1596025)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

21

Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht (1592259)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

22

Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR
Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen (1587778)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

23

Vaststellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Dordrecht
2016-2020 (1587624)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

24

Vaststellen Wijziging van de GR Parkschap Nat. Park De Biesbosch (2e
wijziging) (1587603)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.

25

Bespreken aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid (1526197)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel.
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Stukken ter kennisname
26

Raadsinformatiebrief over proces herijking (1604110)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

Raadsinformatiebrief over de transitie van Drechtwerk en de social joint
ventures (1571010)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

GEHEIME Raadsinformatiebrief over toets sturingskostenopzet Project
Spuiboulevard-Johan de Wittstraat (1563057)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

Raadsinformatiebrief over IC kwaliteit Dordrecht CS (1560119)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt
een stemverklaring af.

30

Raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak overlast in het
Lijnbaangebied en de Vogelbuurt (1531281)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en
detailniveau MER Dordtse Kil IV (1515806)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

Raadsinformatiebrief over Stand van zaken voortgang spoordossiers (1473409)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
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33

Raadsinformatiebrief stand van zaken ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse
Biesbosch (1608579)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt
een stemverklaring af. Ook de fractie BVD legt een stemverklaring af. De fracties
PvdA, D66, VSP GroenLinks en SP stemmen in met de stemverklaring van
CU/SGP.

34

Raadsinformatiebrief over financieel afronden project Het Hof van Nederland
(1600460)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

Raadsinformatiebrief over Openbare Verlichting (1596044)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

36

Raadsinformatiebrief over inrichtingsplan Merwedeheuvel (1592699)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven (1592671)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

38

Raadsinformatiebrief over aanwijzing van Parkbos Louterbloemen als
gemeentelijk monument (1582257)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

39

Veiligheidsregio ZHZ: Voorgenomen besluit Meerjarenperspectief 2016-2020
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(1574318)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking
40

Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en
ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht (1571012)
Besluit
Het voorstel is geamendeerd vastgesteld.
Er zijn 2 amendementen ingediend, waarbij A 1a en A 2 zijn aangenomen, A 1 is
ingetrokken.
Er zijn 6 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M 5, M 5a
Verworpen worden: M 3, M 6, M 7,
Aangenomen: M 4

Titel: A1 Amendement Nieuwe Initiatieven
Status: Ingetrokken
Indieners: N. de Smoker - van Andel (Democraten 66) - Initiatief
P.J.T. Tiebosch (Democraten 66) - Initiatief
Van mening zijnde dat- De beide doelstellingen 'Dordrecht klimaatneutraal in
2015' en '20% duurzame energie in Dordrecht in 2020' niet zullen kunnen
worden gehaald bij ongewijzigd beleid en uitvoering rond duurzame
(wind)energieprojecten.- Daarom toekomstige nieuwe ontwikkelingen ook de
procedure van beoordeling en haalbaarheid moeten kunnen doorlopen,Besluit
toe te voegen aan ontwerpbesluit punt 3 toe te voegen luidende:3. Toekomstige
nieuwe initiatieven dienen op haalbaarheid beoordeeld te worden
A1 Amendement Nieuwe Initiatieven.pdf
Titel: A1a Amendement Nieuwe Initiatieven
Status: Aangenomen
Indieners: N. de Smoker - van Andel (Democraten 66) - Initiatief
P.J.T. Tiebosch (Democraten 66) - Initiatief
Van mening zijnde dat- De beide doelstellingen 'Dordrecht klimaatneutraal in
2015' en '20% duurzame energie in Dordrecht in 2020' niet zullen kunnen
worden gehaald bij ongewijzigd beleid en uitvoering rond duurzame
(wind)energieprojecten.- Daarom toekomstige nieuwe ontwikkelingen ook de
procedure van beoordeling en haalbaarheid moeten kunnen doorlopen,Besluit
toe te voegen aan ontwerpbesluit punt 3 toe te voegen luidende:3. toekomstige
nieuwe initiatieven dienen op haalbaarheid beoordeeld te worden, voor zover
daar ruimte geboden wordt binnen de structuurvisie en de MER.
A1a Amendemnet Nieuwe Initiatieven.pdf
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Titel: A2 Amendement Ontwerpplan milieueffectrapportage Windpark en
ontwerpstructuurvisie Windenergie
Status: Aangenomen
Indieners: A. Karapinar (GroenLinks) - Initiatief
K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Draagt het college op:het voorstel op pagina 41 onder visie per deelgebied aan
te vullen achter ...risicocontouren op eigen terrein te houden..... uitgezonderd de
situatie waarbijde eigenaar van het nevengelegen terrein met deze overschrijding
instemt.Dergelijke aanpassing ook aan te brengen op andere pagina's van het
voorstelwat betreft de grensoverschrijding door de riscocontourEn met deze
wijziging de onderhavige structuurvisie aan te passen.
A2 Amendement Windpark Windenergie.pdf
Titel: M3 Motie Van Politiek akkoord naar Tussenbalans
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: N. de Smoker - van Andel (Democraten 66) - Initiatief
P.J.T. Tiebosch (Democraten 66) - Initiatief
Verzoekt de fracties Beter voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD:De tekst
in het Politiek Akkoord 2014-2018 op pagina 10 onder 2.4:“op het gebied van
Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid en komt er de
mogelijkheid voor het plaatsen van vier windmolens op Dordtse Kil IV. Ook hier
biedt de gemeente kansen om particulier initiatief mogelijk te maken."Bij de
voorgenomen Tussenbalans (verschijnt halverwege 2016) te actualiseren
naar:“op het gebied van Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid.
Wij staan voor een schoner en energie-onafhankelijker eiland van Dordrecht.
Windenergie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij streven om de
afspraken met de Provincie Zuid Holland zo snel mogelijk in 2016 na te komen
en wij zorgen voor een planning waarmee realisatie uiterlijk 2020 is bereikt”.
M03 Motie Van Politiek Akkoord naar Tussenbalans.pdf

Titel: M4 Motie Megawatt
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: J. van den Bergh (Partij van de Arbeid) - Initiatief
P.M. Puik (Partij van de Arbeid) - Initiatief
DRAAGT HET COLLEGE OP OM:• Het aantal windmolens op het Eiland van
Dordrecht af te stemmen op de afspraak om minimaal 10 tot 20 megawatt
windenergie te realiseren op ons eiland;• Over de genoemde locaties in de
Structuurvisie en MER in gesprek te gaan met bedrijven, initiatiefnemers en
betrokkenen over de mogelijkheden van windenergie op hun terreinen en hoe de
gemeente hierbij kan faciliteren.
M04 Motie Megawatt.pdf

Titel: M5 Motie Groene Leges
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
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Indieners: J. van den Bergh (Partij van de Arbeid) - Initiatief
B. Güler (Partij van de Arbeid) - Initiatief
DRAAGT HET COLLEGE OP OM:• Naar het voorbeeld van Enschede de leges
voor bedrijven en burgers te schrappen voor groene en duurzame projecten - op
basis van vastgesteld beleid - tot een bedrag van 50.000 euro.
M05 Motie Groene Leges.pdf

Titel: M5a Motie Groene Leges
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: J. van den Bergh (Partij van de Arbeid) - Initiatief
B. Güler (Partij van de Arbeid)
DRAAGT HET COLLEGE OP OM:• Onderzoek te doen naar het voorbeeld van
Enschede om de leges voor bedrijven en burgers te schrappen voor groene en
duurzame projecten - op basis van vastgesteld beleid - tot een bedrag van
50.000 euro.
M05a Motie Groene Leges.pdf

Titel: M6 Motie Twee vliegen in één klap
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: A. Karapinar (GroenLinks) - Initiatief
K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Spreekt als haar mening uit:• dat het mogelijk moet zijn windmolens te plaatsen
op Krabbepolder ookals dit betekent dat daardoor vestiging van alleen nieuwe
bedrijven met een hoge risicocontour wordt bemoeilijkt. en vraagt het college:• bij
de uitvoering van de structuurvisie windenergie in deze geest, zoals in de mening
verwoord, te handelen.
M06 Motie Twee vliegen in een klap.pdf

Titel: M7 Motie Laat de wind maar waaien
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: A. Karapinar (GroenLinks) - Initiatief
K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
en vraagt het college• deze studie ter hand te nemen en in uiterlijk tweede
kwartaal van 2016de loop van 2016 met een rapportage hierover naar de raad te
komen.
M07 Motie Laat de Wind maar waaien.pdf

41

Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp
MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3
(1597147)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De ingediende motie 'Duurzaam
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Kil 4' (M8) is verworpen.

Titel: M8 Motie Duurzaam Kil4
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: J. van den Bergh (Partij van de Arbeid) - Initiatief
B. Güler (Partij van de Arbeid) - Initiatief
DRAAGT HET COLLEGE OP OM:- De vastgestelde ambitie herkenbaarder terug
te laten komen in het Bestemmingsplan van Kil IV;- Alle ruimte uit de
structuurvisie en de MER te benutten.
M08 Motie Duurzaam Kil 4.pdf

42

Beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding cameratoezicht Energiehuis
en het Lijnbaangebied (1600411)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel (tegen: SP).

43

Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het
beschikbaarstellen van een krediet (1580185)
Besluit
Het voorstel is geamendeerd vastgesteld. Amendement A3 is aangenomen.
Motie 9 is unaniem aangenomen en motie 10 is verworpen.

Titel: A3 Amendement Geef de ontwikkeling meer vrijheid
Status: Aangenomen
Indieners: D.F.M. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt) - Initiatief
S. Seme (Christen Democratisch Appèl) - Initiatief
J.D. Veldman (ChristenUnie /SGP) - Initiatief
Besluit:Het stedenbouwkundigkader parklint Wielwijk op twee punten aan te
passen:- De bepaling over het type dak van de bebouwing langs de Tromptuinen
vervalt en wordt daarmee vrij.- De goothoogte op de zelfbouwkavels wordt
vastgesteld op maximaal 6 meter.
A3 Amendement Geef de ontwikkeling meer vrijheid.pdf
Titel: M10 Motie Wonen in Wielwijk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
J. van den Bergh (Partij van de Arbeid) - Initiatief
C.M. Jager (Socialistische Partij) - Initiatief
Verzoekt het college:Om prestatieafspraken te maken, zoals beschreven in de
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nieuwe Woningwet, met dewoningcorporaties over de verdeling van terug te
bouwen woningen over de sociale sector en de huursector, en over de verdeling
van huurwoningen over de verschillende prijsklassen.Uitgangspunt moet hierbij
zijn dat de huidige inwoners van Wielwijk die dat willen terug moeten kunnen
naar een voor hun betaalbare woning.
M10 Motie Wonen in Wielwijk.pdf

Titel: M9 Motie Flora & Fauna
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: I.E. Mous (Christen Democratisch Appèl) - Initiatief
P.J.T. Tiebosch (Democraten 66) - Initiatief
K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
J. van den Bergh (Partij van de Arbeid) - Initiatief
DRAAGT HET COLLEGE OP OM:• De verhuizing van De Vrije Tuinder en de
Bijenvereniging goed te laten verlopen en te faciliteren, waarbij de kwaliteit van
de verhuizing en inrichting van de nieuwe locatie voorop staat, en daarover in
goed overleg met de verenigingen afspraken te maken;• De datum in het
huurcontract niet leidend te laten zijn, maar de tijdsplanning van de verhuizing
van de verenigingen gericht op een zo'n groot mogelijk behoud van de flora en
fauna.
M09 Motie Flora en Fauna.pdf

44

Toetreding Coöperatie Parkeerservice U.A. (1552081)
Besluit
Het voorstel is geamendeerd vastgesteld. Amendement 4 is aangenomen.

Titel: A4 Amendement Coöperatie Parkeerservice U.A.
Status: Aangenomen
Indieners: N. de Smoker - van Andel (Democraten 66) - Initiatief
P.J.T. Tiebosch (Democraten 66) - Initiatief
Besluit het ontwerp besluit te wijzigen in:1. Als wens ter kennis aan het college te
brengen ten aanzien van het voornemen van het college om toe te treden tot de
Coöperatie ParkeerService U.A. dat de gemeenteraad na de bespreking van de
toegezegde businesscase een definitief go/no go moment vaststelt.
A4 Amendement Coop. Parkeerservice UA.pdf
45

Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar
stellen van een krediet (1597188)
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel. Motie 11 is aangenomen en motie 12
is ingetrokken.
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Titel: M11 Motie ToBe
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
C.A. van Verk (Partij van de Arbeid) - Initiatief
Verzoekt het College van B&W om:1. te bewerkstelligen dat zoveel als mogelijk
van de activiteiten na 1 januari 2016 door kunnen gaan;
M11 Motie ToBe.pdf

Titel: M12 Motie Energiehuis
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
C.A. van Verk (Partij van de Arbeid) - Initiatief
Verzoekt het College van B&W om:1. Te onderzoeken onder welke voorwaarden
de gehele huisvestingslast van het Energiehuis ten laste kan worden gebracht
van de begroting2. In het onderzoek de mogelijke negatieve gevolgen te
betrekken en hier een oplossing voor aan te geven
M12 Motie Energiehuis.pdf

46

Instemmen met Initiatiefvoorstel van de Fractie Beter voor Dordt 'Open de
deuren' (1597270)
Besluit
De raad stemt in met het voorstel (tegen: CU/SGP en VSP).

47

Raadsinformatiebrief over Aanpak leegstand Binnenstad (1551153)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van D66 legt een
stemverklaring af.

48

M 01 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie ChristenUnie/SGP
over Huisvesting vluchtelingen (1617737)
Besluit
Door de fractie ChristenUnie/SGP is de motie vreemd aan de orde van de dag
Huisvesting Vluchtelingen ingediend. De motie is met stemmen 32 voor en
4 stemmen tegen aangenomen.

Titel: M1 Motie vreemd aan de orde van de dag Huisvesting vluchtelingen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
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Indieners: S.L. Catsburg-Schenkel (ChristenUnie /SGP) - Initiatief
B. Staat (ChristenUnie /SGP) - Initiatief
J.D. Veldman (ChristenUnie /SGP) - Initiatief
verzoekt het college om:1. alles te doen wat in haar vermogen ligt om het
vervoer van vluchtelingen van locatie naar locatie te voorkomen en de
vluchtelingen rust te bieden;2. zich in te spannen om asielzoekers die in
noodopvang verblijven ook te behouden in onze regio en bij eventuele plaatsing
in een AZC alles in het werk te stellen deze mensen te laten plaatsen in het AZC
’s-Gravendeel of zo nabij mogelijk;3. te onderzoeken of het mogelijk is, die
asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen te huisvesten in onze regio en daartoe
contact op te nemen met het COA en de IND. Bij voorkeur dient de huisvesting
geregeld te worden in de gemeente waar de statushouders hun netwerk hebben
opgebouwd (via verenigingen, kerken, moskeeën en personen);4. contact te
leggen met partijen die hier een rol in kunnen spelen;5. contact te leggen met
andere gemeenten en de veiligheidsregio om dit verder vorm te geven;
M01 Motie Huisvesting vluchtelingen.pdf

49

M 02 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie PvdA over
schoonmakers gemeentegebouwen (1617773)
Besluit
Door de fractie PvdA is een motie vreemd aan de orde van de dag over
Schoonmakers gemeentelijke gebouwen ingediend. De motie is met 6 stemmen
voor en 30 stemmen tegen verworpen.

Titel: M2 Motie vreemd aan de orde van de dag over schoonmakers
gemeentegebouwen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: J. van den Bergh (Partij van de Arbeid) - Initiatief
P.M. Puik (Partij van de Arbeid) - Initiatief
Vraagt het college:• Om de geldende regels van de schoonmaak cao te volgen en
de huidige schoonmakers in dienst te nemen, bij vertrek van deze schoonmakers
hun taken te laten overnemen door werknemers van Drechtwerk.
M02 Motie Schoonmaakbedrijf.pdf

50

M 13 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van fracties CDA, GroenLinks, SP,
ChristenUnie/SGP, PvdA en VSP Compliment aan Mantelzorgers (1617781)
Besluit
Door de fracties CDA, GroenLinks, SP, PvdA, CU/SGP en VSP is een motie
vreemd aan de orde van de dag ingediend over Compliment aan Mantelzorgers.
De motie is met 24 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.
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Titel: M13 Motie vreemd aan de orde van de dag
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: I.E. Mous (Christen Democratisch Appèl) - Initiatief
B. Staat (ChristenUnie /SGP) - Initiatief
K. Kruger (GroenLinks) - Initiatief
C.A. van Verk (Partij van de Arbeid) - Initiatief
R. Portier (Socialistische Partij) - Initiatief
H.J. Tazelaar (Verenigde Senioren Partij ) - Initiatief
Verzoekt het college:- alle bij de gemeente bekend zijnde en/of geregistreerde
mantelzorgers in 2015 een compliment te geven in de vorm van cadeaubonnen
van de lokale middenstand ter waarde van 200 euro;- om op het moment dat de
voor mantelzorgers bestemde gelden terugvloeien in de algemene middelen,
deze in 2016 vanuit het rekening resultaat opnieuw beschikbaar te stellen voor
de bekostiging van mantelzorgondersteuning, als de besteding niet meer voor 31
december 2015 kan plaatsvinden op basis van eerdere besluitvorming of
geleverde prestaties.
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