Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 4 juli 2017
Aanwezig:
H.F.M. Evers, burgemeester
R.W.A. van Meel, wethouder
M.T.J. Coumans, wethouder
H.W.M. Geraats, wethouder
J.C.T.. Bakens, secretaris

Week 27

Afwezig:

Nr.

Onderwerp

Besluit

5

BW-17-01438 Herbenoeming
voorzitter commissie
bezwaarschriften.

De heer L. Pronk, met terugwerkende kracht tot
31 december 2015, herbenoemd als voorzitter
van de commissie bezwaarschriften van de
algemene, sociale en personele kamer tot 1
januari 2020.

7

BW-17-01449 Technische
wijzigingen CAR en UWO.

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
voor de sector gemeenten (CAR) en de
Uitwerkingsovereenkomst (UWO) te wijzigen
overeenkomstig het advies van het LOGA van 7
juni 2017, kenmerk ECWGO/U201700464.

8

BW-17-01413 Last onder
bestuursdwang Kraan 8.

Een last onder dwangsom op te leggen voor de
geconstateerde overtredingen conform
bijgevoegde brief.

9

BW-17-01454 Last onder
dwangsom Bergdijk 1.

Een last onder dwangsom op te leggen voor de
geconstateerde overtredingen conform
bijgevoegde brief.

10

BW-17-01456 Reactie College
t.a.v. behandeling Kadernota.

1. de motie over invoering dekkingsgraad te
ontraden;
2. reactie op vragen over reserve 3
decentralisatie te betrekken bij agendapunt 12
(jaarrekening);
3. in te stemmen met de nadere onderbouwing
van de strategische communicatie;
4. de betrokkenheid van de raad over de
omgevingswet vormgeven in een nader uit te
werken raadsvoorstel (26 september 2017).

11

BW-17-01447 Jaarverslag en
jaarrekening 2016 Algemeen
Maatschappelijk Werk.

1. de subsidie 2016 voor het AMW vastgesteld
op € 148.992,-;
2. het jaarverslag en jaarrekening 2016 ter
kennis te brengen van de raad.

12

BW-17-01439
Subsidieaanvraag 2018
Algemeen Maatschappelijk
Werk.

In begroting 2018 een subsidie voor het AMW
op te nemen van € 152.828,-.

13

BW-17-01451 Verklaring
deelname Brede impuls
combinatiefuncties 2018.

1. Gezien de gesloten overeenkomsten met
werkgevers uit blijven gaan van 140%;
2. Bijgevoegde verklaring te ondertekenen en in
te dienen bij de VSG en het ministerie van VWS.

[Geef tekst op]

14

BW-17-01452
Samenwerkingsovereenkomst
Bibliocenter 2017-2020.

1. ingestemd met de bijgaande
Samenwerkingsovereenkomst Bibliocenter
2017-2020;
2. de Samenwerkingsovereenkomst ter
besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

15

BW-17-01458

Coördinatie verstrekkingen in natura bij Stichting
Leergeld leggen.

16

BW-17-01453 Intrekking
verordening verrekening
bestuurlijke boete bij recidive.

De raad voor te stellen de verordening
verrekening bestuurlijke boete bij recidive in te
trekken.

17

BW-17-01437 Koers Centrum
voor Jeugd en Gezin vanaf
2019.

Ingestemd met verlenging van dienstverlening
door het Centrum voor Jeugd en Gezin MiddenLimburg voor de periode 2019-2022.

Vastgesteld in de B&W vergadering van 11 juli 2017.
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

