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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 1 februari 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en S.J.L. Nienhuis en loco-algemeen
directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: wethouder Y. Cegerek en algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Nienhuis heeft een
werkbezoek gebracht aan een
ondernemer op het H2O bedrijvenparken brengt de complimenten over aan wethouder
Meijer voor zijn inspanning
voor het parkmanagement.
- Wethouder Meijer stelt voor
namens het college condoleanbericht te sturen naar de
familie van overleden verslaggever van Omroep Gelderland,
Ruben van der Scheer.
- Burgemeester Wiggers deelt
mee dat in februari nog een
extra presidium plaats vindt.
- Burgemeester Wiggers zoekt
met oud-burgemeester Koops
naar een moment om haar
portret op te hangen in de
galerij, in deze raadsperiode.
- Burgemeester Wiggers heeft
telefonisch contact met alle
kerken die een brief schrijven
met betrekking tot vluchtelingenopvang in Groot Stokkert.

2 Openbare besluitenlijst van
25 januari 2022

Vast te stellen.

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
3 Afspraken levering zorg
MOBW

1. Instemmen met het maken van aanvullende contractuele afspraken met
zorgaanbieders in verband met het
doorleveren van zorg binnen het domein maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de periode na
1 januari 2023 t/m 30 september
2023. Deze periode kan verlengd
worden door de gemeenten indien dit
in het belang van de cliënt gewenst
is.
2. De ambtelijk opdrachtgever van de
zorgregio, mevr. H.H. Bogers mandateren om bijgevoegd addendum met
aanvullende afspraken met de zorgaanbieders te ondertekenen.

Akkoord, met aanpassing van de
periode tot en met 30 juni in
plaats van tot en met 30 september 2023.

4 Overeenkomst onderwijszorgarrangement

1. In te stemmen met de ondertekening
van de Overeenkomst Arrangement
Zorg en Onderwijs.
2. De afdelingsmanager Sociaal Maatschappelijke Verbinding te mandateren voor ondertekening van deze
overeenkomst.

Akkoord, met ondertekening
door verantwoordelijk portefeuillehouder in plaats van
mandaat aan afdelingshoofd.

5 Samenwerkingsdocument
zorgregio MIJ/OV

1. Het samenwerkingsdocument zorgConform advies.
regio MIJ/OV vast te stellen en hiermee uitvoering te geven aan de Norm
voor Opdrachtgeverschap.
2. De bijgevoegde Actieve Raadsinformatie toe te laten zenden naar de
raad.

6 Uitgangspuntennota GGD
NOG 2023

1. De vergaderstukken van het alge1 + 3: akkoord.
meen bestuur van 18 november 2021 2 vervalt.
inzake de afronding van de takendiscussie GGD ter kennisgeving aan te
nemen.
2. In te stemmen met de uitgangspuntennotitie 2023 van GGD Noord- en
Oost-Gelderland
3. De raad voor te stellen in te stemmen
met de uitgangspuntennotitie 2021
van de GGD NOG en geen gebruik te
maken van de mogelijkheid om hierover een zienswijze naar de GGD
Noord- en Oost- Gelderland te sturen.
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