\ Besluitenlijst B&W
Zaak 20910
Vergaderdatum 30-06-2015
Aanwezig

burgemeester W. Houben
wethouder P. Leunissen
gemeentesecretaris B. Timmermans

Afwezig
Zaak

Onderwerp

Samenvatting

20660

Aanpak scholings- en arbeidsperspectief voor Bijgevoegd treft u het uitvoeringsplan ‘Aanpak scholingsjongeren Parkstad Limburg
en arbeidsperspectief voor jongeren Parkstad Limburg’
aan. In deze notitie is beschreven hoe de gemeenten tot
een gezamenlijke aanpak van de jeugdwerkloosheid
kunnen komen die in heel Parkstad herkenbaar is en
door krachtenbundeling wordt verstevigd.

Conceptbesluit

Besluit

Het college besluit:

akkoord

1. In te stemmen met de notitie "Aanpak scholings- en
arbeidsperspectief voor jongeren Parkstad Limburg", het
uitvoeringsplan voor de regionale aanpak van
jeugdwerk-loosheid; 2. Hiertoe € 7.520 voor te
financieren, dit bedrag zal terugvloeien uit de (regionaal)
te ontvangen ESF-gelden 2014-2016; 3. Het
uitvoeringsplan via de griffie ter kennisname te brengen
van de raad en de commissie.

1. In te stemmen met de notitie "Aanpak
scholings- en arbeidsperspectief voor
jongeren Parkstad Limburg", het
uitvoeringsplan voor de regionale aanpak
van jeugdwerk-loosheid;
2. Hiertoe € 7.520 voor te financieren, dit
bedrag zal terugvloeien uit de (regionaal) te
ontvangen ESF-gelden 2014-2016;
3. Het uitvoeringsplan via de griffie ter
kennisname te brengen van de raad en de
commissie.

20373

20110

jaarverslag Wet kinderopvang 2014

aanbesteding maaibestek bermen en sloten
2015

Vóór 1 juli 2014 moet een jaarverantwoordingsoverzicht Het college besluit:
ingevuld worden op “www.waarstaatjegemeente.nl“. In dit
overzicht staan alle toezicht- en handhavingstaken die de • het verslag Wet Kinderopvang 2014 vast te stellen.
gemeente in het kalenderjaar 2014 in het kader van de
Wet kinderopvang heeft verricht. Het model van dit
verslag is vastgesteld in samenwerking met VNG, SZW,
KING, DUO en IvhO. Het verslag wordt digitaal
verzonden aan de Inspectie van het Onderwijs.

akkoord

Op dinsdag 12 mei heeft de meervoudige onderhandse
aanbesteding plaatsgevonden van het maaibestek. Voor
deze aanbesteding zijn drie partijen uitgenodigd, te
weten Dolmans, Henssen, Krinkels. Gekozen is voor
deze drie inschrijvers omdat er geen lokale partijen
geschikt zijn bevonden om deze werkzaamheden uit te

akkoord

In te stemmen met het verlenen van de opdracht aan de
laagste inschrijver firma Krinkels € 51.899,95

Het college besluit:
• het verslag Wet Kinderopvang 2014 vast te
stellen.

In te stemmen met het verlenen van de
opdracht aan de laagste inschrijver firma
Krinkels € 51.899,95
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voeren. Gelet op het type werkzaamheden
(gestandaardiseerd) en het feit dat deze jaarlijks
terugkeren is in overleg met de concernjurist besloten de
opdracht te gunnen op basis van de laagste prijs.
Bij de aanbesteding zijn drie inschrijvingen
binnengekomen, waar na controle van de
inschrijvingsdocumenten Krinkels BV de laagste prijs
heeft geoffreerd.
Inmiddels heeft voorlopige gunning plaatsgevonden en
wordt nu aan u gevraagd in te stemmen met
opdrachtverlening aan Krinkels BV.
20932

Aanvulling op Exploitatieovereenkomst
Uitbreiding bedrijventerrein Lindelaufer
Gewande - Op gen Hek

Het college van B&W wordt voorgesteld in te stemmen
met een aanvulling op het Collegebesluit
Exploitatieovereenkomst Uitbreiding bedrijventerrein
Lindelaufer Gewande- Op gen Hek (zaaknummer
20505). Het gaat om een nadere bepaling over de
zekerheidstelling (artikel 16).

Instemmen met de nadere bepaling voor de
zekerheidsstelling van de ontwikkelaar (artikel 16 lid 3).

akkoord
Instemmen met de nadere bepaling voor de
zekerheidsstelling van de ontwikkelaar
(artikel 16 lid 3).

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 7-7-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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