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Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Tussenev
valuatie Econo
omisch Progra
amma 2015-2
2018 (2012-08552)
Besluit
1. De Tu
ussenevaluatie 2015-2016 Programma Economie
E
(e170012379) va
ast te stellen met
inach
htneming van en tweetal aa
anvullingen; d
de tekstuele vaststelling
v
da
aarvan wordt
gema
andateerd aan
n de portefeuiillehouder.
2. De ra
aadsbrief Tuss
senevaluatie Programma
P
Ec
conomie 2015-2018 (e170
0012423) vastt te stellen en
n
aan te bieden aan de raad
3. Een Strategische
S
A
Agenda
voor de
d tweede perriode van het Programma Economie
E
op te
t stellen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Keuzenotta aanbesteding jeugdhulp
p 2018 e.v. (17e0002676)
Besluit
1. In te
e stemmen me
et de doelstellling en de uittgangspunten
n voor de aanbesteding.
2. In te
e stemmen me
et de voorges
stelde indeling
g van de Jeug
gdhulp.
3. In te
e stemmen me
et:
‐
het uitgangsp
punt dat alle jeugdhulpaan
j
nbieders in aa
anmerking komen voor een
n contract
indien voldaa
an wordt aan de gestelde eisen,
e
en
‐
met het gebruik van het Dynamisch
D
aan
nkoopsysteem
m om nieuwe aanbieders effficiënt te
contracteren..
4. In te
e stemmen me
et de volgend
de keuzes ten aanzien van de bekostigin
ng van jeugdh
hulp:
‐
het reservere
en van een percentage van het macrobudget voor verrnieuwende in
nitiatieven;
het macrobud
dget is een ta
aakstellend bu
udget;
‐
het volgen va
an de jeugdige in plaats va
an budgetten per instelling.
‐
e stemmen me
et de eisen diie gesteld worden aan de aanbieders
a
va
an jeugdhulp.
5. In te
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