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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 20, d.d. 13 mei
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. 6 mei
2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 6 mei 2014
vaststellen.

BO

2.

Start Pilot Wijkteam Boekel

1. Instemmen met het concept
‘Projectplan Pilot Wijkteam
Boekel – versie 1 mei 2014’.
2. Akkoord gaan met de start
van de Pilot Wijkteam Boekel
in oktober 2014.
3. Aan Vivaan een
subsidiebedrag van € 115.690
verlenen voor het leveren van
een wijkcoach ten behoeve
van de Pilot Wijkteam Boekel
in de periode oktober 2014 t/m
december 2015.

BZ

TKN Commissie BZ
TKN Raad

3.

Regionale samenwerking
opdrachtgeverschap Wmo en
inkoopafspraken 2015

1.

Instemmen met de uitwerking van
de regionale inkoop en het
bestuurlijk aanbesteden zoals
beschreven in de notitie
‘Regionale samenwerking voor de
Wmo in Bno-oost; besluit
portefeuillehoudersoverleg AWBZ

BZ

AB/013221 Z/024822

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

27-03-2014’.
De inkoop/het contract betreffende
Advies- en Meldpunt Huiselijk
geweld en Kindermishandeling
(AMHK) uitwerken aan de
overlegtafel jeugd.
Aan de overlegtafel Wmo geen
specifiek op jeugd gerichte
producten inkopen voor de
doelgroep 18 tot 23 jaar.
De gemeente Oss opdracht geven
de overlegtafel Wmo voor 2015 en
verder in te richten en een team
inkoop op te zetten.
In afwachting van een formeel
mandaatbesluit de gemeente Oss
opdracht geven om voor het
overgangsjaar 2015 via de
overlegtafel contracten op te
stellen voor de nieuwe Wmo-taken
(begeleiding inclusief 5%
persoonlijke verzorging en
kortdurend verblijf).
Vanaf 2016 een nader te bepalen
deel van de Wmo-taken regionaal
inkopen.
Het budget dat onze gemeente
voor 2015 voor de begeleiding,
kortdurend verblijf en 5%
persoonlijke verzorging zal
ontvangen te bestemmen voor de
regionale inkoop van zorg in
natura en lokale verstrekking van
persoonsgebonden budgetten.
Het budget dat onze gemeente
voor 2015 ontvangt voor een
zorgvuldige overgang voor cliënten
en aanbieders (landelijk € 200
miljoen) voor 50% bestemmen als
reserve voor regionale inkoop en
voor 50% inzetten ter dekking van
de kosten van de regionale
inkooporganisatie en lokale
uitvoering.
De definitieve budgetten onder 7
en 8 vaststellen op basis van de
nadere informatie in de
meicirculaire.
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10. De keuzes onder 7 en 8
meenemen in de besluitvorming bij
de begroting 2015.
11. Het aandeel van onze gemeente in
de kosten 2014 van regionale
inkoop voor 2015 ad € 12.630,01
inclusief BTW dekken uit het
vastgestelde uitvoeringsbudget.
TKN Commissie BZ
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