Besluitenlijst B&W 14 juni 2016
Verwarde personen
Besluit: Memo verwarde personen ter informatie aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Met een memo wordt inzicht gegeven in de problematiek en aanpak
rond verwarde personen. De aanleiding hiervoor is de bespreking van dit onderwerp in de
raadscommissie sociaal domein op 14 april 2016.
Aanschaf en implementatie website NLvoorelkaar
Besluit: 1. In te stemmen met de aanschaf en implementatie van de website
NLvoorelkaar;
2. Welzijn MensenWerk de aanvullende opdracht te verstrekken voor de rol van lokale
projectleider;
3. De totale investeringsbijdrage ad. € 79.500 in 2016 te dekken uit het budget voor de
investeringen in de transformatie.
- Samenvatting: De decentralisaties in het sociaal domein vormen een grote opgave voor
de gemeente en vragen tijdelijk extra inzet om lokaal oplossingen te vinden voor
ondersteuningsvraagstukken van inwoners.
Wijkplatforms zijn in 2015 bezig geweest met de vraag hoe zij vrijwillige inzet tussen
buren kunnen stimuleren. De gemeente wil hier graag bij aansluiten en faciliteert
wijkplatforms en inwoners met de aanschaf van een online platform voor vrijwilligerswerk
en burgerkracht.
Aanbestedingsprocedure jeugdhulp 2017 - 2018 voor de regio Zuid Drenthe
Besluit: 1. In te stemmen met de aanbesteding van jeugdhulp 2017 - 2018 voor de regio
Zuid Drenthe, zoals dat is vastgelegd in het inkoopdocument en de raamovereenkomst.
2. De burgemeester besluit om een volmacht te verlenen aan de burgemeester van
Coevorden of een door deze gevolmachtigde ambtenaar belast met inkoop van diensten,
voor de uitvoering van de aanbesteding namens de regio Zuid Drenthe.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de aanbesteding van
jeugdhulp 2017 - 2018 voor de regio Zuid Drenthe, zoals dat is vastgelegd in een
inkoopdocument en een raamovereenkomst. De burgemeester besluit om volmacht te
verlenen aan de burgemeester van Coevorden of een door deze burgemeester
gevolmachtigde ambtenaar.
Winkeltijden
Besluit: Memo winkeltijden aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: In de raadscommissie sociaal domein van 1 juni 2016 is een voorstel
voor aanpassing van de verordening winkeltijden besproken. Uit deze vergadering kwam
een verzoek om toelichting. In een memo aan de raad geven burgemeester &
wethouders die toelichting.
Beantwoording motie grond te koop
Besluit: In te stemmen met een memo aan de raad inzake beantwoording van de motie
490 grond te koop.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden met een memo aan de raad
vragen uit motie 490 grond te koop.

