BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 36
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 26 september 2017

Aanwezig zijn:

Afwezig is:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

N.L. Agricola, loco-burgemeester
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
gemeentesecretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Paraaf:
Loco-burg. Agricola
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

H.C.P. Noten, burgemeester

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Tussenrapportage Waterfront nr. 2731

RO-A

1. In te stemmen met de
tussenrapportage Symfonie aan de
Vecht – Waterfront (september
2017), die bedoeld is de provincie
Overijssel te informeren over de
voortgang van het project ´Inrichting
openbaar gebied Waterfront´;
2. De gemeenteraad via het RIS over
de tussenrapportage te informeren.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

4.

Planschade woongebouwen nabij
driepuntsbrug Lemelerveld (Hooilanden 32
en 35) nr. 2735

RO-A

Kennis te nemen van de
planschadeadviezen over de
planschadeverzoeken van de
eigenaren van de percelen Hooilanden
32 en 35 in Lemelerveld en deze in
overeenstemming met de adviezen af
te wijzen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

5.

Wijziging basis- en deelovereenkomst Wmo
maatwerkvoorziening begeleiding middels
addendum voor de periode medio 2017 en
2018. nr. 2541

MO-B

1. In te stemmen met het addendum
behorende bij de ‘basis- en
deelovereenkomst Wmo
maatwerkvoorziening begeleiding´

Maatschaeppe
lijke
Ondersteuning
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door akkoord te gaan met de punten
2 t/m 7:
2. Verhoging van de Wmo-tarieven
met als financiële consequentie een
stijging van de huidige kosten van
€ 120.000,- in 2017 en € 253.000,in 2018;
3. Bij dagbesteding wordt alleen de
geleverde zorg betaald;
4. Administratieve en juridische
wijzigingen t.o.v. de huidige
overeenkomst te verwerken
5. Invoering van de high trust, high
penalty;
6. De financiele consequenties voor de
stijging van de huidige kosten in
2017 - totaal € 120.000,- - te dekken
vanuit de vrij besteedbare ruimte
binnen de exploitatie van het sociaal
domein en indien nodig aan te
vullen vanuit de reserve sociaal
domein;
7. De financiele consequenties voor de
stijging van de huidige kosten in
2018 - totaal € 253.000,- –
structureel op te hogen ten laste van
de vrij besteedbare ruimte binnen
de begroting van het sociaal
domein;
8. In 2018 te onderzoeken wat de
haalbaarheid is van een algemene
voorziening voor de dagbesteding;
9. De eenheidsmanager
Maatschappelijke Ondersteuning te
mandateren om het addendum te
ondertekenen;
10.Het addendum in te laten gaan
- met terugwerkende kracht - per
17 juli 2017 (start zorgperiode 8)
met als einddatum 30 december
2018 (einde zorgperiode 13).
6.

Definitieve uurtarief peuterplaats, VVEjaarbedrag, inkomensafhankelijke bijdrage
nr. 2692

MO-A

1. In te stemmen met het uurtarief van
€ 7,92 voor een (VVE) peuterplaats
voor 2018;
2. In te stemmen met de
inkomensafhankelijke
ouderbijdragen voor 2018;
3. In te stemmen met het jaarbedrag
van € 600,- voor een VVE- plaats
voor 2018;
4. In te stemmen met het
aanvraagformulier ‘subsidie
peuterspeelzalen en voorschoolse
educatie’.

Pagina 2 van 3

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

Uitnodigingen/respresentaties

Besluit

7.

Uitnodiging presentatie boek 'Waarom
Wethouder' nr. 214832

UIT

Geen deelname.

8.

Uitnodiging en programma Werklab
regionale samenwerking 27 oktober
nr. 214811

UIT

Geen deelname. Natrekken of er
ambtelijk belangstelling bestaat.

9.

Uitnodiging voor excursie LTO Vechtdal nr.
214633

UIT

Geen deelname. Briefje/mailtje sturen.

10.

Uitnodiging voor nacht van de nacht
214443

UIT

Wethouder Agricola (ambtelijk).

nr.
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