Nr. e170035740
Casenr. 17e0005676

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 oktober 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder

Openbaar deel
1.

2.

Afdeling AONT
Onderwerp
Sociaal beheer Henriëtte van Heemstrahuis (17e0005802)
Besluit
1. In te stemmen met het afsluiten van een contract met de Huischmeesters voor het sociaal
beheer van het Henriëtte van Heemstrahuis en het afsluiten van het contract te mandateren aan
de portefeuillehouder.
2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van minimaal €30.000 en maximaal €47.500 (ex
BTW) op jaarbasis voor de jaren 2018 t/m 2021.
3. Voor de feitelijke start van de verhuur (medio 2018) te bepalen uit welk budget binnen het
sociaal domein deze kosten worden gedekt.
4. Tijdens de uitvoering van het contract te voorzien in adequate monitoring en over twee jaar een
tussenevaluatie in te bouwen.
5. Dit onderwerp volgende week opnieuw agenderen ter aanvullende bespreking van enkele
detailvragen.
Afdeling ARB/TWR
Onderwerp
Reconstructie kruispunt Hamburgerweg – Dirk Staalweg (17e0005583)
Besluit
1. In te stemmen om af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid om voor de werkzaamheden
van het kruispunt Hamburgerweg-Dirk Staalweg, maar één aannemer uit te nodigen
2. In de 7e Berap 2017 de raad vragen het volledig benodigd beschikbare krediet vrij te geven in
2017.
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Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Actualiteiten gemeens
schappelijke regelingen
r
(17
7e0005774)
Besluit
Bijgaande
e raadsbrief over
o
de actualiteiten van de
e gemeenscha
appelijke rege
elingen aan te
e bieden aan
de raad.
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
DB-vergadering van de
e RNV van 11 september 2017
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de besluittenlijst van 5 juli 2017;
2. In te stemmen me
et de maatregeling met medewerker (vertrouwelijk);
3. In te stemmen me
et de rapporta
age tweede kw
wartaal 2017 RAJ (5a);
4. In te stemmen me
et de achtmaa
ands rapporta
age en begrotingswijziging 2017 (6a);
5. In te stemmen me
et het afwijken
n van inkoopb
beleid RNV (6c).
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Agenda en
e stukken Be
estuursvergad
dering Meerinzicht d.d. 9-10-2017 (17e0
0005665)
Besluit
1. Instemmen met de
e adviezen va
an de directie..
2. De genoemde bes
spreekpunten inbrengen in de vergaderiing.
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