Besluitenlijst B&W
Datum

10-03-2020

Vaststelling B&W besluiten d.d. 3 februari 2020.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.

Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.

Projectplan Dorpenfestival 2020. O
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het projectplan Dorpenfestival.
2. In te stemmen met raming budget Dorpenfestival.
3. De Raad te informeren middels tekstueel gewijzigde brief.

Schriftelijke vragen GroenLinks over Motor GP Eext. O
Het college besluit conform advies om akkoord te gaan met
beantwoording van de vragen van GroenLinks.
Ondersteuning Heldergroen advies. O
Het college besluit om de ondersteuning boombeheer conform inkoopen aanbestedingsbeleid meervoudig onderhands aan te besteden.

Verzoek om opname school Stichting Natuurtalent in plan van nieuwe
scholen. R O
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen middels tekstueel gewijzigde raadsvoorstel om
het verzoek van de Stichting Natuurtalent voor de oprichting van een
openbare school (voor hoogbegaafde kinderen en kinderen met
autisme) niet op te nemen op het plan van nieuwe scholen 2021/
2024;
2. Bijgaande tekstueel gewijzigde conceptbrief te verzenden aan de
Stichting Natuurtalent na de raadsvergadering.

Toekomst Vakantieparken 2020-2024. O
Het college besluit een aantal wijzigingen in de nota te verwerken en
deze middels gewijzigd raadsvoorstel, na akkoord portefeuillehouder,
aan te bieden aan de raad.

Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
ten aanzien van Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS). R O
Het college:
1. neemt zich voor om tot aanpassing van de Algemene Voorziening
Schoonmaak (AVS), per 1 mei 2020, over te gaan;
2. Vraagt, over dit voornemen, advies aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Managementletter 2019. R O
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de door de HZG opgestelde Managementletter
2019;
2. De Managementletter 2019 ter informatie aan te bieden aan de raad
met bijgevoegde brief;
3. Opdracht te geven tot uitvoering van de genoemde actiepunten en
deze voor zover nog mogelijk, uit te voeren voor de start van de
eindcontrole van het verslagjaar 2019.

Opdracht/subsidie 2020 Stichting Impuls-Welzijn. R O
Het college besluit:
1. Impuls op basis van de subsidieaanvraag 2020 met toepassing van de
hardheidsclausule een voorlopige subsidie toe te kennen van
€ 1.424.000,-.
2. De gemeenteraad de voorlopige subsidietoekenning ter kennisneming
aan te bieden middels bijgevoegd concept raadsvoorstel.
3. Impuls middels bijgevoegde brief informeren.

Subsidie Vluchtelingenwerk. O
Het college besluit:
1. De subsidie voor VWNN 2020 van € 37.930 voorlopig vast te stellen
en deze te dekken uit de post statushouders.
2. De subsidie over 2018 definitief vast te stellen op: € 38.000.
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