Besluitenlijst B&W 28 november 2017
Verhogen peutertoeslag en uitstel indienen subsidieverantwoording 2016
Besluit: 1. De gemeentelijke peutertoeslag verhogen met terugwerkende kracht van
€ 6,93 naar € 7,18 voor de periode 1 augustus t/m 31 december 2017.
2. De gemeentelijke peutertoeslag gelijk trekken aan de kinderopvangtoeslag van het
Rijk en op basis daarvan jaarlijks verhogen.
3. Uitstel verlenen aan de voorschoolse voorzieningen t/m augustus 2018 voor de
indiening van de verantwoording van de verleende subsidie over het jaar 2017.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verhogen de peutertoeslag met
terugwerkende kracht voor de periode 1 augustus t/m 31 december 2017, trekken de
peutertoeslag gelijk aan de kinderopvangtoeslag en passen de peutertoeslag voortaan
jaarlijks aan. Burgemeester & wethouders gaan akkoord met uitstel van het indienen van
de verantwoording van de subsidies 2017 tot augustus 2018.
Raadsvragen over vervolgtrajecten voortijdige schoolverlaters
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van raadsvragen over vervolgtrajecten
voor voortijdige schoolverlaters.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie in de raad over uitvoering van een motie Participatiewet over
vervolgtrajecten voor voortijdige schoolverlaters.
Raadsvraag over Oosterboer in uitvoeringsplan structuurvisie
Besluit: De raad te informeren over de gestelde vraag over Oosterboer naar aanleiding
van de bespreking van het uitvoeringsplan structuurvisie in de raadscommissie van
16 november 2017.
- Samenvatting: De ChristenUnie heeft in de raadscommissie van 16 november vraag
gesteld over Oosterboer. Burgemeester & wethouders beantwoorden de vraag met een
memo aan de raad voorafgaand aan de vergadering van 30 november 2017.
Jaarstukken en verslag 2016 havenbedrijf Port of Zwolle
Besluit: 1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening van de Port of Zwolle
over 2016.
2. De jaarstukken ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: De Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten
Meppel, Kampen en Zwolle. De drie gemeenten vormen samen het havenbedrijf.
Burgemeester & wethouders stemmen in met de jaarrekening en het jaarverslag van de
Port of Zwolle. De raad krijgt de stukken ter kennisname aangeboden.
Beslissing op bezwaar conform advies commissie bezwaarschriften
Besluit: Het ingediende bezwaar tegen een besluit van 4 mei 2017 conform advies van de
commissie bezwaarschriften gegrond te verklaren en in een nader gemotiveerd besluit op
het bezwaar het Wet openbaarheid bestuur-verzoek van 28 februari 2017 af te wijzen.
- Samenvatting: Na een hoorzitting heeft de commissie bezwaarschiften geoordeeld dat
het bestreden besluit van 4 mei 2017 nadere motivering behoeft. De commissie
bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren. Burgemeester &
wethouders hebben met een besluit het motiveringsgebrek hersteld, maar het besluit tot
afwijzen van het Wet openbaarheid bestuur-verzoek blijft in stand.
Raadsvragen over mensenhandel
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over mensenhandel van de fractie van de ChristenUnie.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met beantwoording van
raadsvragen over mensenhandel van de fractie van de ChristenUnie.

