VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
datum overleg
aanwezig
voorzitter:
secretaris:
wethouders:

afwezig
wethouder

dinsdag 23 april 2019

de heer T.J. Romeyn
de heer G.H.S. Heemskerk
de heer M.R. Opdam
mevrouw E. Beens

de heer A.N. Dellemijn

AGENDASTUKKEN
Uitvoeren
door/voor
1.

Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen:
a. kennis te nemen van de uitkomsten van de ‘Evaluatie integraal
dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH gemeenten’
(bijlage 1);
b. het eerder vastgestelde ‘integraal dienstverleningsmodel sociaal
domein’ uit 2014 te bekrachtigen;
c. de kosten voor het uitvoeren van dit model voor de eerste drie jaar
te voldoen vanuit de reserve sociaal domein. Vanaf het vierde jaar
de kosten op te vangen binnen de kadernota. Hiertoe bijgaande
begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 4);
d. vanaf nu twee keer per jaar bij het bespreken van de
beleidsrapportages de gegevens over aantallen inwoners die zich
melden bij de sociaal teams te monitoren;
2. bijgaande brief aan de adviesraad sociaal domein vast te stellen en te
verzenden.

Samenleven

2.

Verzoek om financiële bijdrage EK wielrennen Alkmaar
Het college besluit:
een bedrag van € 500,- beschikbaar te stellen vanuit het budget R&T
(kostenplaats 6570300) om recreatie en toerisme voor Heiloo te promoten
rondom het EK wielrennen te Alkmaar.

Samenleven
R&T

3.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Schiphol ex artikel 33
Het college besluit:
1. in te stemmen met de tekst van bijgaande brief als beantwoording van
de schriftelijke vragen;
2. de antwoorden aan te bieden aan de Partij van de Arbeid.
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4.

Tarieven Wmo Begeleiding, Beschermd Wonen en Beschermd Thuis
2020
Het college besluit:
1. in te stemmen met de tarieven behorend bij de in te kopen diensten
Wmo Begeleiding, Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in 2020;
2. alle tarieven jaarlijks te indexeren met ingang van 1 januari 2021.

Samenleven

5.

Zienswijze college over Quick Scan Lokale Democratie
Het college besluit:
een positieve zienswijze af te geven over het laten uitvoeren van een
‘Quick Scan Lokale Democratie bij wijze van een 0-meting in de gemeente
Heiloo’.

Bestuursstaf

6.

Stand van zaken voortgang moties
Het college besluit:
De stand van zaken voortgang motierapportage van mei 2019 vast te
stellen en ter kennisname te sturen aan de raad.

Bestuursstaf

7.

ENSIA Collegeverklaring en rapportages BAG BGT BRO
Het college besluit:
1. vaststellen van de collegeverklaring en deze namens het college te
laten ondertekenen, te sturen naar de auditor;
2. kennisnemen van de bijgesloten rapportages en deze te laten
onderteken en te gebruiken voor de verticale verantwoording;
3. de raad te informeren middels bijgaande (nieuws)brief.

Informatisering
en
Automatisering

8.

Memo Respijtzorg Heiloo
Het college besluit:
bijgaand memo aan de Raad te versturen met als doel hen te informeren
over respijtzorg in Heiloo.

Samenleven

9.

Notulen van de B en W vergadering van 16 april 2019.

10.

V.K.A.-stukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en wethouders van Heiloo
van 7 mei 2019

de secretaris,
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de burgemeester,

