Besluitenlijst B&W 21 juni 2016
Subsidie huisvestingslasten 2016 kernpartners CJG voor kantoorruimtes in Het
Palet
Besluit: Een subsidie te verlenen ter compensatie in de huisvestinglasten van het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 2016, zowel aan Icare als de GGD, voor maximaal
€ 10.281,98.
- Samenvatting: Voor uitvoering van het Centrum Jeugd en Gezin in Meppel worden de
kernpartners Icare, GGD en Welzijn MensenWerk (WMW) gecompenseerd voor de
huisvestinglasten van het CJG in Het Palet. De subsidie aan WMW maakt sinds 2016
onderdeel uit van de beleidsgestuurde contract financiering. Hierover is door
burgemeester & wethouders al een besluit genomen in december 2015.
Jaarverslag 2015 wijkverpleegkundigen S1
Besluit: De raad het jaarverslag 2015 van de wijkverpleegkundigen S1 ter informatie toe
te sturen.
- Samenvatting: De raad wordt het verslag 2015 van de wijkverpleegkundigen S1
aangeboden ter informatie. In dit jaarverslag staat op welke manier invulling is gegeven
aan de nieuwe functie van de wijkverpleegkundige S1.
Memo afhandeling openstaande acties lange termijn agenda
Besluit: De raad met een memo over een aantal moties en toezeggingen van de lange
termijn agenda te informeren en deze als afgedaan te beschouwen
- Samenvatting: Het college informeert de raad over de afhandeling van acties van de
lange termijn agenda.
Raadsvragen over inkoop groene stroom
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van raadsvragen van Sterk Meppel inzake
de inkoop van groene stroom.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen over inkoop
van groene stroom.
Gemeentefonds - meicirculaire 2016
Besluit: De raad met een memo te informeren over de meicirculaire 2016 en de analyse
voor Meppel.
- Samenvatting: De meicirculaire 2016 over het gemeentefonds bevat mededelingen
over de algemene uitkering, decentralisaties sociaal domein en decentralisatie- en
integratie-uitkeringen.
Beantwoording technische vragen perspectiefnota 2017-2020
Besluit: De beantwoording van de technische vragen over de perspectiefnota 2017-2020
naar de raad te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de beantwoording van de
technische vragen over de perspectiefnota 2017-2020 ter kennisname aan de raad aan.

