Besluitenlijst Commissie Bestuur en Middelen 22 mei 2018
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De commissie besluit agendapunt 7 te bespreken na agendapunt 5, zodat
wethouder Sleeking hierbij aanwezig kan zijn.
Agendapunt 8 vervalt, de antwoorden van het college op de vragen van D66 en
anderen zullen worden gedeeld, als hierna nog behoefte is aan bespreking volgt
dat op een later moment.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 15 mei 2018
Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

Vragen aan het College
Besluit
Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING
4

Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst
Afsprakenkader met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en
akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden (2115612)
Besluit
GroenLinks en anderen uiten zorgen om het vertrek van Yulius naar Sliedrecht.
De meeste partijen kunnen instemmen met de huidige overeenkomst. De
commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

5

Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsplan Handhaving 2018 (2141928)
Besluit
De VVD vindt dat de handhavers weinig zichtbaar zijn in de wijken. Dat beeld
wordt gedeeld door de andere partijen. De wethouder geeft aan dat het accent
van de handhaving inderdaad in de binnenstad ligt, omdat het daar drukker is, en
rond zogenoemde 'hotspots'. De leefbaarheid in de wijk is nu voldoende,
meer inzet van handhavers zal meer geld kosten. Wel kan handhaving meer
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doen aan communicatie om de zichtbaarheid te vergroten. De wethouder nodigt
de raadsleden uit om mee te lopen met de handhavers en om in het najaar ook
input te leveren voor het Uitvoeringsplan handhaving 2019.
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over het Uitvoeringsplan
Handhaving 2018 voor kennisgeving aan te nemen

6

Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse
Gemeenschappelijke regelingen (2176399)
Besluit
De commissie heeft nog een technische vraag m.b.t. de overheadkosten
Kiltunnel. De wethouder zegt toe deze vraag zo snel mogelijk (vóór de raad van
29 mei) te beantwoorden. Verder wil de commissie op korte termijn inzicht in de
incidentele, mogelijk structurele, overschotten van de Veiligheidsregio. De
wethouder geeft aan dit te betrekken in de Burap. De commissie besluit het
voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raad. De commissie
geeft aan na de zomer nader te willen spreken over de ambities van Nationaal
Park De Biesbosch met de voorzitter/directeur van dit park. De wethouder zal
hiervoor een bespreekstuk aanreiken.

7

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD
over huisvesting statushouders (2123434)
Besluit
De VVD vindt het niet vanzelfsprekend dat "statushouders" (vergunninghouders)
voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. De wethouder is echter
gebonden aan de wet. Bovendien gaat het om een relatief kleine groep, zodat
van "verdringing" nauwelijks sprake is. De commissie neemt kennis van de
antwoorden van de wethouder.

8

Raadsinformatiebrief over Verbeteringen subsidieregelingen (2143374)
Besluit
Dit agendapunt is vervallen (zie agendapunt1).

9

Rondvraag
Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

Sluiting
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Besluit
De vergadering is gesloten.
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