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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 17 , d.d. 21 april
2015
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.
14 april 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
14 april 2015 vaststellen.

BO

2.

Mandaatregister 2015

Onder intrekking van het
mandaatregister zoals vastgesteld op
2 december 2014 het mandaatregister
2015 vast te stellen.

BO

3.

Pilot IBN arbeidsintegratie
doelgroep 30-80% Participatiewet

4.

Evaluatie Pilot Huishoudelijke
Verzorging

BZ
a. Instemmen met de pilot IBN
Arbeidsintegratie voor 12
kandidaten uit de doelgroep 3080% van de Participatiewet.
b. De geraamde kosten ad € 34.630
bekostigen uit de AGR tot een
maximum van € 68.160.
c. IBN een schriftelijke bevestiging
versturen van de inzet van de AGR
voor dit project.

1. Kennis nemen van de ‘Evaluatie
van de pilot huishoudelijke
verzorging’ (bijlage 1).
2. Kennis nemen van het advies van
de Wmo Adviesraad Boekel inzake
de ‘Evaluatie van de pilot
huishoudelijke verzorging’ (bijlage
6).
3. De evaluatie van de pilot

BZ
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4.

5.

6.

7.

5.

Aanschaf zonne-energiesysteem
voor het gemeentehuis

huishoudelijke verzorging naar de
Raad sturen met daarbij de vertaling
van aanbevelingen naar acties voor
2015 en 2016 zoals benoemd in de
oplegnotitie (bijlage 2).
Instemmen met de eenmalige
financiële compensatie à € 60,- per
cliënt voor frictiekosten bij 6
aanbieders voor de overname van
oud-cliënten en oud-medewerkers
van Pantein-Vivent BV vanwege het
faillissement van Pantein-Vivent BV.
Instemmen met de verruiming van
de uitvoeringskaders voor de
Huishoudelijke Hulp Toelage
(bijlage 3).
Instemmen met het
communicatieplan voor de
verruiming van de uitvoeringskaders
voor de Huishoudelijke Hulp
Toelage (bijlage 4).
De Raad informeren over de
financiële compensatie voor
frictiekosten, de uitvoeringskaders
Huishoudelijke Hulp Toelage en het
communicatieplan Huishoudelijke
Hulp Toelage.

Instemmen met het aanschaffen van
een zonne-energiesysteem conform
bijgevoegde offerte van Direct Solar en
de kosten te dekken zoals beschreven
in dit voorstel.

GZ
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