Nr. e190024451
Casenr. 19e0003946

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 28 mei 2019
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer L.A. van der Velden, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

Onderwerp
3e Bestuursrapportage 2019 (19e0004369)
Besproken in aanwezigheid van mevrouw mr. A.H. van der Maat-Bosma en de heer B. van Beek

3.

3.

Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2019;
2. De raad voor te stellen de begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden
vermeld vast te stellen.
Onderwerp
Evaluaties jaarafspraken UWOON/DGD 2018 en 2019 (19e0004439).
Besluit
In te stemmen met de raadsbrief over de evaluaties jaarafspraken tussen de gemeente, UWOON en
de Groene Draad (inclusief bijlagen) en deze naar de raad te versturen.
Onderwerp
Vervolg Markt 2.0 mei 2019 (19e0000767)
Besluit
1. De raad voor te stellen in te stemmen met scenario 3 en daarbij de gelegenheid geven zijn
wensen en bedenkingen uit te spreken.
2. De bijgevoegde – enigszins aangepaste - vergaderstukken in handen te stellen van de
agendacommissie voor de besluitvorming in de vergadering van 11 juni 2019.
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4.

5.

6.

7.

Onderwerp
Fietsvoorzieningen Speuld (19e0000968)
Besluit
Akkoord te gaan met:
1. het uitgewerkte plan voor de fietsvoorziening Speuld.
2. de in de financiële paragraaf genoemde dekking door het vrijgeven van:
€ 523.000,-- (risicoreservering);
€ 81.000,-- (thema Verkeersveiligheid);
€ 129.000,-- (thema Leefbaarheid/Bereikbaarheid).
3. het bij de eerstvolgende bestuursrapportage naar voren halen van het krediet met betrekking tot
de risicoreservering.
4. Het voorstel aan de raad om de nog niet vrijgegeven kredieten Verkeersveiligheid,
Leefbaarheid/Bereikbaarheid en de risicoreservering vrij te geven.
5. Het bijgevoegde ontwerp-raadsvoorstel en -raadsbesluit (e190023845).
Onderwerp
Inkoop sociaal domein 2021 in ISNV verband (19e0004362)
Besluit
1. Kennis te nemen van het document ‘Resultaten verkenning fase 1 inkoop sociaal domein 2021
(zie bijlage 1);
2. Kennis te nemen van het document ‘Inkoop sociaal domein fase 2’ een verdiepende opdracht
(zie bijage2);
3. Deel te nemen aan het regionale project ‘Inkoop sociaal domein 2021 –fase 2’ met de primaire
focus op Wmo diensten, ontwikkeld in samenhang met de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo
Beschermd Wonen;
4. Wethouder Krooneman (gemeente Elburg) en wethouder Vos (gemeente Oldebroek) aan te
wijzen als bestuurlijke trekkers van het inkoopproces sociaal domein – fase 2;
5. Een bedrag van € 8.450,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten in fase 2.
Onderwerp
AVA Inclusief Groep 29 mei 2019 (19e0004361)
Besluit
Wethouder Van der Velden te mandateren om tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders
van de Inclusief Groep op 29 mei 2019:
A. in te stemmen met:
1. € 100.000,-- van het financieel jaarresultaat ad € 404.000,-- te doteren aan een
bestemmingsreserve “oriëntatie op technologische ontwikkeling” (agendapunt 6) en;
2. het overige bedrag ad € 304.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve Trekkingsrechten
(agendapunt 6).
3. De jaarrekening vast te stellen en hiermee de directie van Inclusief Groep decharge te
verlenen (agendapunt 6).
4. De Inclusief Groep toestemming te geven om vaste dienstverbanden aan te gaan met
inwoners met een indicatie banenafspraak (agendapunt 7);
5. hierbij de voorwaarden te stellen dat het totaal aantal fte SW’ers en medewerkers vanuit de
Participatiewet met een indicatie banenafspraak bij de Inclusief Groep niet groeit en dat het
aantal werkplekken voor opstapbanen niet krimpt.
B. In te stemmen met de aankoop van het Proson-pand en daarvoor een due diligence onderzoek uit
te laten voeren.
Onderwerp
Mandaat vakantieperiode (19 e 0004342)
Besluit
1. De aanwezige collegeleden, onder de voorwaarden zoals genoemd in dit voorstel, te mandateren
tot het nemen van collegebesluiten gedurende de weken 31, 32 en 33 (29 juli t/m 16 augustus
2019).
2. Deze gemandateerde collegebesluiten na de vakantieperiode in week 35 (27 augustus 2019) te
bekrachtigen als voltallig college.
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