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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 26 april 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en 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 Meijer heeft de dag
van de financiële verhoudingen bijgewoond.
- Wethouder Nienhuis heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de Koningspelen.
- Wethouder Cegerek heeft de
Viering 75 jaar bevrijding
Veessen bijgewoond en daar
indrukwekkende verhalen gehoord.
- Wethouder Cegerek heeft de
locatie van Lucrato aan de
Zwarteweg geopend.
- Wethouder Cegerek heeft in de
MFC Vorchten een bijeenkomst Cittaslow/ Fairtrade
Vorchten bijgewoond.

2 Openbare besluitenlijst van
19 april 2022

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding

3 Eerste wijziging
maatregelverordening

1. In te stemmen met de eerste wijziging Conform advies.
Maatregelverordening 2020;
2. De eerste wijziging Maatregelverordening 2020 ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad;
3. De eerste wijziging Maatregelverordening 2020 na vaststelling door de
raad te laten publiceren.

Blad 1

Nr Onderwerp
4 Pilot extra thuisbegeleiding

Advies

Besluit

1. 1 fte thuisbegeleiding Jeugd toe te
voegen aan team STIP voor een periode van een jaar en deze te bekostigen uit de extra middelen jeugd
2022.
2. De voortgang van de pilot te meten
met aan de hand van vooraf gestelde
doelstellingen.
3. Op basis van de resultaten na een
jaar te besluiten om deze fte al dan
niet structureel toe te voegen aan
team STIP.
4. De extra fte wordt bijgeraamd in de
Voorjaarsnota 2022 / perspectiefnota
2023-2026.

Akkoord, dat wil zeggen een
pilot voor 2022 (1 jaar) en
dat daarna mede in het licht
van financiële ontwikkelingen
een afweging wordt gemaakt
om de pilot al dan niet structureel te maken.

Blad 2

