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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 51,
d.d. 15 december 2014
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
9 december 2014

De openbare besluitenlijst van de
BO
vergadering van BenW d.d. 9 december
2014 vaststellen.

2.

Aanvragen subsidie
muziekonderwijs 2014/2015

a. De aanvragen voor subsidiering van BZ
het muziekonderwijs voor het
lesjaar 2014/2015 beschikken
conform het overzicht in de bijlage
bij dit voorstel.
b. MiK Kunsteducatie ontheffing
verlenen voor het indienen van een
betalingsbewijs voor het gehele
factuurbedrag.

3.

Implementatieplan Basisteam
Jeugd en Gezin 2015 (structurele
variant)

1. Het implementatieplan “structurele
BZ
variant Ontschot Vakmanschap”
vast te stellen.
2. Vanwege financiële haalbaarheid te
opteren voor een beperktere
invulling van het BJG, te weten
medische formatie (GGD) invullen
volgens de “light variant” en Aanzet
voor 83% van de structurele variant.
3. Slechts in te stemmen met de in het
plan opgenomen begroting voor het
jaar 2015.
4. Instemmen met het voorstel voor
het pluspakket van de GGD, waarin
de inzet van de GGD voor het BJG
is opgenomen conform de “light
variant”.
5. Aanzet opdracht te geven het
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Basisteam Jeugd en Gezin vorm te
geven zoals beschreven in het plan.
6. Aanzet subsidie te verlenen voor
het jaar 2015 voor een bedrag van €
230.792.
7. Dekking te halen uit de huidige
beschikbare middelen jeugd en
CJG, aangevuld met de nieuwe
beschikbare middelen uit het
macrobudget en het
invoeringsbudget transitie
Jeugdzorg.
8. In de loop van 2015 de
samenwerking met Aanzet
evalueren en onderzoeken of de
door Aanzet gehanteerde prijzen
marktconform zijn.

4.

Resultaten
klanttevredenheidsonderzoek
leerlingenvervoer schooljaar 20132014

Kennis te nemen van het
klanttevredenheidsonderzoek
leerlingenvervoer schooljaar
2013-2014.

BZ

5.

Aanpassen beleidslijn
bouwtoezicht

Vanaf 1 januari 2015 bouwtoezicht op
GZ
de voorgestelde manier uit te voeren en
dit zo op te nemen in het
handhavingsbeleidsplan 2015 – 2018.

6.

Waterbodemkwaliteitskaart
Waterschap Aa en Maas

De nota waterbodembeheer en
GZ
bijbehorende
waterbodemkwaliteitskaart van
Waterschap Aa en Maas vast te stellen.
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