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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z.110358 - 658862 

Onderwerp Verlengde pleegzorg en oud AMV's (alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen) 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten 1. In afwachting van aanpassing regelgeving door het Rijk kosten 
2019 voor rekening van de gemeente nemen. Afhankelijk van het 
aantal jongeren zijn de kosten tussen € 15.561 en € 62.244. 

2. Kosten voor 2019 te dekken uit Samenkracht en 
Burgerparticipatie (616724/42420). 

3. Bij onvoldoende landelijke regelgeving opteren voor opdracht aan 
de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ om dit, gelijkluidend aan de 
uitvoering van de jeugdwet, op zich te nemen. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.101838 - 659391 

Onderwerp Bouwstenenrapportage in het kader van de Regionale energiestrategie 
(RES) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. kennis te nemen van de bijgevoegde bouwstenenrapportage in het 
kader van de RES Alblasserwaard; 
2. kennis te nemen van het vervolg, waarbij een uitwerking plaatsvindt 
van de diverse vormen van duurzame energie, de mogelijke locaties en 
het beslag op het elektriciteitsnet; 
3. in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en de raad 
over de bouwstenenrapportage te informeren. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435553 - 661690 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Irenelaan, de bouw van een vrijstaande 
woning 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Beslispunten 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Irenelaan, 
de bouw van een vrijstaande woning” 
(NL.IMRO.0512.BP2019187-2001); 

2. De inspraak- en vooroverlegprocedure op te starten, inclusief een 
inloopavond; 

3. De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 
Z/19/43555-D-661629, te informeren over de onder 1 en 2 
genoemde besluiten. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436383 - 662916 

Onderwerp Invoering continu cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten 1. Per 1 oktober 2019 te starten met continu-onderzoek in het kader 
van het clientervaringsonderzoek Wmo (periode 1 oktober 2019 
t/m 31 december 2020) 

2. Te starten met continu-onderzoek op basis van de tien verplichte 
vragen 

3. Geen cliëntervaringsonderzoek "oude stijl" te doen over 2018 
4. Uitvoering van het onderzoek uit te besteden aan BMC 
5. Een verwerkersovereenkomst aan te gaan met BMC uit oogpunt 

van privacy 
6. De gemeente Vijfheerenlanden te machtigen opdracht te 

verstrekken aan BMC namens de AV-gemeenten 
7. De kosten ten laste te brengen van het Wmo budget 
8. In te stemmen met de concept Raadsinformatiebrief (bijlage) 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435187 - 664006 

Onderwerp Beslissing op bezwaar van Huisartsenpraktijk Lamers 

Afdeling Team Advies 

Beslispunten Het bezwaarschrift van mevrouw C. Lamers en de heer O. 
Dokman namens Huisartsenpraktijk Lamers:  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.108033 - 664025 

Onderwerp Bestuurlijke Woontafel 12 september 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Beslispunten 1.1 Kennis te nemen van de agenda en stukken voor de bestuurlijke 
woontafel 12 september 2019 
1.2. Kennis te nemen van de annotatie voor de bestuurlijke woontafel 12 
september 2019, waarbij wordt voorgesteld om de aan het voorstel 
preventie schulden een evaluatiemoment toe te voegen en geen 
uitspraken te doen over eventuele tekorten van Poort6 (agendapunt 7) en 
het woningmarktonderzoek (agendapunt 5) mogelijk eerder uit te laten 
voeren. 
 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.107638 - 665134 

Onderwerp Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Dienst 
Gezondheid & Jeugd d.d. 12 september 2019 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten Uw standpunt te betrekken bij het bespreken van de agendapunten van 
de vergadering d.d. 12 september 2019 van het Algemeen Bestuur van 
de Dienst Gezondheid & Jeugd. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




