Aangenomen Moties, raadsvergadering 11 december 2014, agendapunt 6 begroting 2015
1. Erfpachtovereenkomst
Nederheide

2. Sportnota
3. Verantwoording
incidentele budgetten

4. Evenementennota
5. oormerken plaatselijk
mantelzorg compliment

6. armoedebeleid

7. verordening
maatschappelijke
ondersteuning en
mantelzorg
8. invaliden parkeerkaart
in eigen gemeentehuis

In overleg met de exploitant goede afspraken te maken en de gesloten
erfpachtovereenkomst, voor zover nodig, op basis van de eerder door de
gemeenteraad uitgesproken kaders aan te passen, en deze aanpassingen
tijdig aan de gemeenteraad voor te leggen zodat deze in de
commissievergadering van maart 2015 kunnen worden besproken zodat
daarover vervolgens in de daaropvolgende raadsvergadering kan worden
besloten over eventuele aanpassingen in erfpachtovereenkomst of in
beleid handhaving.
Vóór 1 april 2015 een concept-Sportnota op te stellen zodat die in april in
de commissievergadering kan worden besproken.
Ter zake van de aanwending van deze budgetten vanaf € 10.000,= de
gemeenteraad frequent te informeren. Commissievergaderingen bieden
daartoe gelegenheid. Indien sprake is van politiek gevoelige onderwerpen
wenst de gemeenteraad vooraf geïnformeerd te worden.
Alles in het werk te stellen om de concept nota in de commissievergadering van
februari 2015 te kunnen bespreken zodat daarover vervolgens in de daaropvolgende
raadsvergadering kan worden besloten.
•dat het college de raad een voorstel voorlegt dat er, zonder een open einde regeling
te zijn, toe strekt:
dat gelijk aan de voorheen geldende aanvraag procedure, degene die de
mantelzorg ontvangt, een mantelzorger aan het college van B&W voordraagt
voor het ontvangen van een compliment;
dat het college van B&W aan deze mantelzorger een compliment verstrekt
van € 100,00 per kalenderjaar;
deze gelden komen uit het beschikbare WMO budget en daarvoor ook
worden geoormerkt;
•de commissie sociaal domein op korte termijn van gedachten wisselt en de raad
vervolgens de kaders stelt op welke mogelijkheden onze gemeenten de
mantelzorgers nog meer van dienst kan zijn;
Dat het college, mede op basis van het rapport “Werkwijzer bijzondere bijstand.
Maatwerk in het armoedebeleid van Divosa, VNG, UWV en Cedris” een
visiedocument m.b.t. bijzondere bijstand en armoedebeleid ter goedkeuring aan de
raad voorlegt
dat de raad eerst goedkeuring verleent aan de door het college op te stellen visie met
betrekking tot de beleidsnotities Cliëntondersteuning en Mantelzorg alvorens die met
uitvoerders en regiogemeenten te bespreken.
Het college betrekt de invoering van een ombudsfunctie in zijn overwegingen.
Het college er zorg voor draagt dat burgers uit Gemert-Bakel niet alleen hun paspoort
en rijbewijs maar ook hun invalidenparkeerkaart in hun eigen gemeentehuis kunnen
afhalen

