Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig

31-03-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
A. Schuurman, E. van Lente, H. van der Woude, R. van Leeuwen en J. Uitslag
H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De openbare besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3

Jaarverslag 2019 en werkplan 2020 Participatieraad
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019, financiële verantwoording 2019 en het
werkplan 2020 van de Participatieraad;
2. Het deel van het budget voor de Participatieraad niet is ingezet, toe te voegen aan
de algemene reserve: € 6.432,-;
3. Het jaarverslag 2019, werkplan 2020, financiële verantwoording van 2019 en het
werkplan 2020 van de Participatieraad samen met de aanbiedingsbrief ter
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad door deze te plaatsen op het
RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - K.B.

4

Voortzetten samenwerking met Zilveren Kruis en verlengen intergemeentelijke
samenwerking Wmo
Besluit
1. In te stemmen met de voortzetting van de regionale samenwerking gemeente IJsselVecht met Zilveren Kruis in 2020, 2021 en 2022;
2. De regionale intergemeentelijke samenwerking Wmo met twee jaar te verlengen tot
en met 31 december 2022;
3. In 2021 de samenwerking met Zilveren Kruis en de intergemeentelijke
samenwerking Wmo te evalueren en daarmee de mogelijkheid tot aanpassen van de
samenwerking én invulling van de werkagenda.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.V.

5

Jaarverslag VTH-taken 2019
Besluit
1. Het Jaarverslag VTH-taken 2019 vast te stellen;
2. Het Jaarverslag VTH-taken 2019 naar de provincie Overijssel te sturen;
3. Het Jaarverslag VTH-taken 2019 via RIS informerend aan de gemeenteraad aan te
bieden.
Publieksdienstverlening – M.B. & R.P.

6

Wijziging mandaatregister Omgevingsdienst IJsselland
Besluit
Het gewijzigd mandaatregister voor de Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen.
Publieksdienstverlening - M.B.

7

Rectificatie tweede ronde kansenpot 2019
Besluit
1. Het besluit van 25 februari 2020 "beoordeling aanvragen kansenpot tweede ronde
2019" ten aanzien van de subsidietoekenning van de Stoomfabriek te rectificeren;
2. Een maximale bijdrage van € 2.100, - te verstrekken een theater De Stoomfabriek.
Openbare Ruimte - C.Z.

8

Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie gedurende de coronacrisis
Besluit
Op basis van de hardheidsclausule art 10 van de Beleidsregels subsidie peuteropvang
en VVE te besluiten:
1. De subsidie aan aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie (VE) in
verband met de Corona-crisis, te verstrekken op basis van het gemiddelde aantal
bezette peuterplekken in januari en februari 2020;
2. Deze subsidie tot en met 31 juli 2020 te continueren;
3. Over deze periode van de aanbieders geen verantwoording te vragen;
4. De ouderbijdragen voor ouders die tijdens de Corona-crisis geen gebruik kunnen
maken van de peuteropvang aan hen terug te betalen.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.B.

Vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020
E. Van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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