VASTGESTELD
BESLUITENLIJST – A + B – vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 22-01-2019.

Aanwezig : burgemeester Van Bijsterveldt.
wethouders Brandligt, Vollebregt, Huijsmans, Van der Woude en Schrederhof.
Voorzitter : burgemeester Van Bijsterveldt.
Secretaris : Krul en Berger.

1.

2.

3.

Besluitenlijsten d.d. 8 en 15 januari 2019.
Beslissing: conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp

3856171(AdviesS)
Beantwoording schriftelijke vragen inzake het kinderpardon.
Op 12 december 2018 heeft mevrouw Kok, namens de fractie van de SP,
schriftelijk vragen gesteld ingevolge artikel 39 Reglement van Orde
Gemeenteraad inzake het kinderpardon.

Voorstel

Instemmen met de beantwoording.

Beslissing

Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Van der Woude.

Kenmerk
Titel

3855809(ProgenProj)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake subsidieaanvraag explosieven
ruiming Buitenwatersloot.
Ten behoeve van het ruimen van explosieven in het bouwproject aan de
Buitenwatersloot 312 (oude Combiwerkplaats) wordt voorgesteld een
rijkssubsidie aan te vragen voor het dekken van kosten. Bijgaand voorstel is
een 2e tranche van de kosten die hiermee gepaard gaan. In 2018 heeft er in
college besluitvorming plaatsgevonden en is een eerste tranche aanvraag
gehonoreerd, na een raadsbesluit. Nu wordt u een tweede en laatste tranche
voorgelegd.

Onderwerp

4.

Voorstel

1. Kennis nemen van het beperkte financiële risico dat de gemeente in dit
dossier loopt.
2. Instemmen met het voorleggen aan de gemeenteraad van het
raadsvoorstel middels een versnellingsverzoek.

Beslissing

Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Vollebregt.

Kenmerk

3790480(AdviesS)

Titel

Bestuurlijke reactie op jaarverslag Instituut Sociaal Raadslieden (ISR)
2017.
Jaarlijks presenteert het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) een jaarverslag
waarin zij een overzicht geeft van haar werkzaamheden. Ter illustratie zijn
enkele casussen opgenomen. In haar jaarverslag doet het ISR ook
aanbevelingen. Het is de afgelopen jaren gebruikelijk dat het college een
reactie geeft op aanbevelingen die in het jaarverslag worden gedaan.

Onderwerp

Voorstel

1. Bijgaande bestuurlijke reactie vaststellen en deze ter kennisname
doorsturen naar de raad.
2. Na vaststelling deze reactie ook sturen naar de begeleidingscommissie van
het ISR.
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5.

6.

7.

Beslissing

Conform.

Kenmerk

3856664(Controlling)

Titel
Onderwerp

Collegereactie op verwonderpunten PwC over de begroting 2019.
Voor de commissie R&A heeft de accountant PwC een aantal
'verwonderpunten'geformuleerd bij de Programmabegroting 2019-2022.
Doel van PwC is om hierover een technische gedachtewisseling te hebben in
de commissie R&A van 30 januari a.s. De R&A-commissie heeft verzocht om
een schriftelijke reactie. In deze brief geeft het college een reactie bij de
verschillende punten.

Voorstel

Vaststellen van de brief met de collegereactie op de 'verwonderpunten' van
PwC over de programmabegroting 2019 en deze aanbieden aan de raad.

Beslissing

Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Brandligt.

Kenmerk

3855968(AdviesS)

Titel
Onderwerp

Initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie.
Er is een initiatiefvoorstel 'Delft naar een rookvrije generatie' ingediend. In de
bijgevoegde brief wordt een reactie gegeven op de voorstellen uit het
initiatiefvoorstel.

Voorstel

De bijgevoegde reactie m.b.t. het initiatiefvoorstel doorgeleiden naar de
gemeenteraad.

Beslissing

Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Schrederhof.

Kenmerk

3856238(AdviesS)

Titel

Bestuurlijke reactie op advies ASD op de nota Schuldhulpverlening
2019-2022.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft op 15 januari 2019 advies uitgebracht
over de Beleidsnota Schuldhulpverlening 2019 - 2022. Naar aanleiding van dit
advies is een bestuurlijke reactie opgesteld.

Onderwerp

8.

Voorstel

1. Instemmen met de bestuurlijke reactie op het advies over de Beleidsnota
Schuldhulpverlening.
2. De bestuurlijke reactie verzenden aan de Adviesraad Sociaal Domein Delft
en ter kennisname samen met de aanbiedingsbrief aan de raad.

Beslissing

Conform.

Kenmerk

3856604(BVT)

Titel
Onderwerp

Raadsbrief en rapportage problemen schuldhulpverlening.
M.b.t. de problemen bij de Financiële Winkel heeft het college toegezegd de
raad te informeren over het onderzoek en de verbeterstappen.
Deze brief informeert de raad hierover en over de actualiteit rond de
maatwerkoplossing voor gedupeerden. Bijgaande rapportage doet verslag van
het onderzoek, de conclusies en de verbetermaatregelen.
Voornaamste conclusie is dat een onaanvaardbaar aantal ernstige fouten is
vastgesteld, met financieel nadeel voor cliënten. Vooral bij één medewerker,
maar vergelijkbare fouten zijn er in mindere mate ook bij andere medewerkers.
De rapportage concludeert daarom tot uitbreiding van het dossieronderzoek.
Op basis van de constateringen is een analyse van samenhangende oorzaken
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opgenomen en daaraan gekoppeld verbetermaatregelen. Tenslotte geeft de
rapportage de impact van het Beleidsplan 2019-2022, een planning en
kostenoverzicht. De commissie SDW wil brief en verbeterplan tegelijk
behandelen met de nota schuldhulpverlening 2019-2022 op 5/2.
Voorstel

1. Akkoord gaan met de raadsbrief en de rapportage schuldhulpverlening
Financiële Winkel van Delft.
2. Deze aanbieden aan de raad ter agendering.

Beslissing

Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Schrederhof.
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