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BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 15 december 

2015  

 

Aanwezig: 

 

De wnd. burgemeester,  de heer M. Houtman 

 

De wethouder I,  de heer W. van der Leij 

 

De wethouder II,  de heer T. Meijdam  

 

De wethouder III,  de heer B. Bruggeman  

 

De wethouder IV,  de heer A. Keppel 

 

De wnd. gemeentesecretaris, mevr. S. van Heeren 

 

 

Afwezig: 
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1.    Opening. De voorzitter opent de vergadering. 

2.    Vaststellen besluitenlijst 
openbare vergadering d.d. 
8 december 2015.  
                                                                       

De openbare besluitenlijst d.d. 8 december 2015 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.    Organisatieontwikkeling. 
 

 
 

4.  B&W/15 - 
01839  

DV - 
WMO 
GLZ 
  
 
 

Besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2016.  

Het college van B&W besluit: 
1. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen; 
2. het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016  
    vast te stellen; 
3. het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015  
    in te trekken; 
4. in te stemmen met de memo over de eigen 

bijdrage problematiek. 
 

5.  B&W/15 - 
01897  

BEL - RO 
  
 
 

Beslissing op bezwaar 
ondergrondse container 
Anthoniuswerf.  

Het college van B&W besluit: 
1. het advies van de Commissie bezwaarschriften 
    GLZ over te nemen en de bezwaren ontvankelijk  
    en gegrond te verklaren; 
2. het bestreden besluit in te trekken; 
3. het 'besluit' om de locatie tegenover de besteden  
    locatie aan te wijzen, in te trekken. 
 

6.  B&W/15-
01900 
 

BEL-RO Bouwen van een woning 
op het perceel Tiendweg 
148 in Leerdam, 
omgeveingsvergunning 
 

Het college van B&W besluit: 
1.In te stemmen met de ontwerp-  
   omgevingsvergunning volgens artikel 2.12, eerste   
   lid, sub a, onderdeel 3 van de Wet algemene  
   bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van  
   een woning aan de Teindweg 148 in Leerdam. 
2.Het bestuurlijk vooroverleg en de uniforme  
   openbare voorbereidsprocedure te starten. 
 

7.  B&W/15 - 
01909  

BEL - MO 
  
 
 

Regeling adviescommissie 
bezwaarschriften jeugdwet. 

Het college van B&W besluit tot het instellen van de 
adviescommissie bezwaarschriften jeugdwet 
gemeente Leerdam door middel van het vaststellen 
van de regeling adviescommissie bezwaarschriften 
jeugdwet Gemeente Leerdam. 
 

8.  B&W/15 - 
01915  

DV - 
WMO 
GLZ 
 
 
 

Wijziging gebruikerstarief 
Huishoudelijke Hulp 
Toelage in 2016. 

Het college van B&W besluit 
1. het gebruikerstarief HHT voor een cliënt met een 
    Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning  
    per 2016 te verlagen naar € 5,00 per uur; 
2. het tarief HHT dat de zorgaanbieder aan de  
    gemeente factureert voor een cliënt met een  
    Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning  
    per 2016 te verhogen naar € 17,50 per uur; 
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3. artikel 3 van de nadere regels HHT inzake de  
    tarieven voor een cliënt met een Wmo-indicatie  
    voor huishoudelijke ondersteuning hiertoe te  
    wijzigen. 
 
 
 
 

9.  B&W/15 - 
01916  

BEL - MO 
  
 
 

Registratie informatie 
Systeem Inforing tbv 
Sociaal Team Leerdam.  

Het college van B&W besluit: 
1. in te stemmen met de offerte 2015 RIS ST als  
    registratiesysteem voor het Sociaal Team 
    Leerdam; 
2. de kosten van € 8.640,- exclusief btw te dekken  
    uit de gelden Wmo beleidsontwikkelingskosten; 
3. voor de afspraken en doorontwikkeling van het  
    registratiesysteem ten behoeve van 2016 de  
    samenwerking met de gemeente Zederik te  
    intensiveren. 
 

10.  B&W/15 - 
01921  

BEL - MO 
  
 
 

nadere regels Beschermd 
Wonen en Opvang 
gemeente Leerdam 2016.  

Het college van B&W besluit: 
1. de nadere regels Beschermd Wonen en Opvang 
    gemeente Leerdam 2016 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de concept verordening  
    Beschermd Wonen en Opvang; 
3. kennis te nemen van de Beleidsregels  
    Beschermd Wonen en Opvang (centrum)  
    gemeente Dordrecht. 
 

11.  B&W/15 - 
01926  

REG - 
REG 
OZHZ 
  
 
 

Wijziging mandaatbesluit 
Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid.  

Het college van B&W besluit: 
1. om brieven en besluiten aan derden, die namens  
    het college in mandaat worden verzonden res- 
    pectievelijk genomen door een functionaris van  
    de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ),  
    met ingang van 1 januari 2016 te ondertekenen  
    door middel van naam- functieaanduiding en een  
    automatisch gegenereerde disclaimer, tenzij – in  
    uitzonderingsgevallen – specifieke regelgeving  
    fysieke ondertekening vereist; 
2. ter uitvoering van de punten 1 en 3 het bijgaande  
    'Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit OZHZ 2014 en  
    Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ inzake  
    Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder 2012'  
    vast te stellen en conform de Algemene wet  
    bestuursrecht bekend te maken. 
    De burgemeester besluit: 
3. om de bevoegdheid tot het aanwijzen van amb- 
    tenaren belast met het houden van toezicht op  
    de naleving van het bepaalde bij of krachtens de  
    Drank- en Horecawet, op grond van artikel 41  
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    van de Drank- en Horecawet, aan de OZHZ te  
    mandateren. 
 
 
 
 
 
 

12.  B&W/15 - 
01927  

BEL - MO 
  
 

Doorontwikkeling 
inloopfunctie GGZ 2016 en 
verder.  

Het college van B&W besluit: 
1. in te stemmen met de notitie Doorontwikkeling 
    Inloopfunctie GGZ AV-regio 2016 en verder; 
2. in te stemmen met het 100 % oormerken van het 
    budget voor de Inloopfunctie GGZ 2016 en  
    verder; 
3. in te stemmen met onderstaand scenario waar- 
    aan Leerdam en Gorinchem extra inzet plegen. 
    Per gemeente 65 % van het budget inloopfunctie 
    GGZ beschikbaar te stellen voor beide regionale  
    algemene voorzieningen inloopfunctie GGZ  
    (Gorinchem en Leerdam) en de resterende 35 %  
    te reserveren voor eventuele aanvullende lokale  
    initiatieven, ontwikkelingen  en/of bereikbaar- 
    heidsvraagstukken; 
4  de gemeente Gorinchem te machtigen (namens  
    de gemeenten in AV-regio) voor 2016 een sub- 
    sidierelatie van 2 jaar aan te houden met Yulius  
    GGZ; 
5. jaarlijks de huidige afspraken te monitoren en (zo 
    mogelijk verbeterd) voort te zetten. 
 

13.  B&W/15 - 
01929  

BV - JZ 
GLZ 
 
 
 

Ontslag voorzitter/lid 
commissie bezwaar-
schriften GLZ, gemeen-
telijke kamer Leerdam.  

Het college van B&W besluit: 
per 1 januari 2016 ontslag te verlenen aan 
mevrouw mr. C.F. Feith-Hooijer. 
 
 

14.  B&W/15 - 
01930  

BEL - RO 
  
 
 

Beoordeling principe-
verzoek Lingedijk 39, 
Kedichem. Sloop en 
nieuwbouw woning.  

Het college van B&W besluit: 
1. in principe in te stemmen met het initiatief voor  
    de sloop van de karakteristieke woning en de  
    bouw van een nieuwe woning; 
2. de initiatiefnemer te informeren. 
 

15.  B&W/15 - 
01931  

BEL - RO 
 
 
 

Uitwerkingsplan fase 2A, 
Broekgraaf.  

Het college van B&W besluit: 
1. de nota 'Bestuurlijk vooroverleg voorontwerp- 
    bestemmingsplan 'Uitwerkingsplan fase 2A' vast  
    te stellen; 
2. in te stemmen met het 'ontwerp-uitwerkingsplan  
    fase 2A,', en, in voorkomend geval, de porte- 
    feuillehouder Broekgraaf te mandateren om  
    wijzigingen van ondergeschikte aard aan te  
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    brengen; 
3. in te stemmen met de zienswijzenprocedure ex  
    artikel 3.9a Wet  ruimtelijke ordening; 
4. het waterschap Rivierenland en de provincie  
    schriftelijk te informeren over de afdoening van  
    de overlegreactie door middel van bijgevoede  
    concept-brief. 
 
 

16.    Bespreken concept 
besluitenlijst van de 
openbare vergadering d.d. 
15 december 2015. 
 

De concept besluitenlijst van de openbare 
vergadering d.d. 15 december 2015 wordt 
besproken. 
 

17.    Rondvraag.  

18.    Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Deze openbare besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders 

van 5 januari 2016. 

 

 

 

Deze openbare besluitenlijst heeft betrekking op de volgnummers: 1 t/m 17. 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

De secretaris, 

 

 

 

De burgemeester, 

 

 

 

 

 


