OPINIERONDE d.d. 14 juni 2018
-

Verkennende en/of kaderstellende discussie en/of meningsvorming aan de hand van voorstellen;

-

Overleg met college/burgemeester en/of verzoeken om nadere informatie/uitwerking;

-

Bepalen of een onderwerp voor debat of besluitvorming kan worden geagendeerd voor de eerstvolgende raad;

-

Technische vragen dienen tevoren via griffie te worden gesteld .

Datum
Starttijd
Locatie
Griffier
Voorzitter

:
:
:
:
:

donderdag 14 juni 2018
19:30 uur
Raadzaal gemeentehuis te Made
mevrouw A. van Alphen (adjunct griffier)
de heer A. Verhoeve

1.
2.
3.
4.

Opening
Inventarisatie spreekrecht
Vaststellen agenda
Vaststellen opinieflitsen 17 mei 2018

5.

Raadsvoorstel Ambitiedocument invoering Omgevingswet in de gemeente Drimmelen (portefeuille
wethouder P. Stoop)
Het ambitieniveau voor de invoering van de Omgevingswet bepaalt hoe wij de wet gaan invoeren in onze gemeente.
Ook bepaalt het hoe we als gemeentelijke organisatie voortaan gaan werken. Het ambitieniveau bepaalden we samen
met een brede vertegenwoordiging van inwoners, bedrijven, ketenpartners, politieke partijen en gemeentelijke
organisatie. Het gekozen ambitieniveau heeft namelijk gevolgen voor iedereen. Het gekozen ambitieniveau is het
onderscheidend ambitieniveau. Dit betekent dat we onze werkwijze meer aanpassen naar een gebiedsgerichte werkwijze
en dat we een externe focus hebben, gericht op samenwerking met partners. In het ambitiedocument staat ook h oe we
dit ambitieniveau willen bereiken.

6.

Raadsvoorstel Hulp bij het huishouden 2019 (portefeuille wethouder A. van Oosterhout)
De gemeente Drimmelen biedt de eenvoudige vorm van Hulp bij het Huishouden (HbH1) sinds 2015 aan als algemene
voorziening. In de algemene voorziening werken veel alfahulpen die via SWO aan een cliënt worden gekoppeld. Sinds
de invoering van de Wmo 2015 heeft de rechter bij andere gemeenten uitspraken gedaan over Hulp bij het Huishouden.
Door deze uitspraken is het juridisch kader voor Hulp bij het Huishouden veranderd. Daarnaast is het voornemen van het
kabinet om de stapeling van zorgkosten te verminderen. Naar aanleiding van de veranderingen in juridisch kader en
rijksbeleid is in het coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN’ opgenomen dat de
alfahulpconstructie wordt afgeschaft en dat HbH1 weer als maatwerkvoorziening wordt aangeboden. Het college stelt
daarom voor om HbH1 vanaf 2019 weer als maatwerkvoorziening te leveren .

7.

Raadsvoorstel Zelfrijdend openbaar vervoer (portefeuille wethouder P. Stoop)
De raad spreekt zich aan hand van dit voorstel uit over de doorgang van de pilot Zelfrijdend Vervoer. De raad stemt in
met een doelgroepenonderzoek, haalbaarheidsonderzoek naar de routes en een onderzoek naar de
duurzaamheidskansen van het zelfrijdend vervoer in de gemeente Drimmelen

8.

Opinievoorstel Havenverordening Drimmelen 2018 (portefeuille wethouder A. van Oosterhout)
De havenverordening Drimmelen 1999 was toe aan herziening, gezien de gewijzigde omstandigheden in de havens van
de gemeente. Bedrijven, verenigingen en burgers zijn gevraagd te reageren op de oude Havenverordening . Veel van de
opmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe Havenverordening. In het was -wordt schema is aangegeven wat er is gebeurd
met elk afzonderlijk artikel van de oude Havenverordening. In de toelichting van het was -wordt schema staat de
betreffende motivering.

9.

Rondvraag

10. Sluiting
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