OPENBARE AGENDA - BESLUITENLIJST B&W VERGADERING
Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2010
Aanwezig:
Burgemeester:
De heer B. Mewe
Wethouder:
De heer M.J. Prins
Wethouder:
De heer R. Quakernaat
Secretaris:
De heer W.P.A. Groskamp
1.

Nummer 8

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN
Nr.
1.1

2.

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelzaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst nr. 7 d.d. 16 februari 2010.
Vaststellen.

AFDELING VROM / OR

Nr.
2.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Bouwaanvraag voor het vergroten van een dakkapel, Paterspoel 31
1. Planschadeovereenkomst sluiten;
2. Medewerking verlenen aan een ontheffingsprocedure ex artikel 3.23 Wro en het plan
op grond van artikel 3.24 Wro, zes weken ter inzage leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de ontheffing en de bouwvergunning verlenen.

2.2

Onderwerp
Besluit

Verkoop in gebruik genomen gronden
1. Voor het stuk aan de achterzijde van Den Ilp 115 –onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad- in te stemmen met verkoop van het gedeelte van M-1127 van 75
m2 voor het in het advies van 15 februari 2010 genoemde bedrag;
2. Voordat verkoop plaatsvindt op grond van artikel 160 juncto artikel 169 Gemeentewet
de gemeenteraad van onderhavig besluit in kennis te stellen.

2.3

Onderwerp
Besluit

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland
Akkoord gaan met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, waarvan de
looptijd eindigt op 31 december 2011.

3.
Nr.
3.1

AFDELING PUBLIEKSZAKEN
Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Terugvordering en heronderzoek persoonsgebonden budget en financiële
tegemoetkoming Wmo
1. Instemmen met het voorstel over te gaan tot terugvordering van het totale bedrag bij
niet gebruik van het uitgekeerde budget PGB of financiële tegemoetkoming, of het niet
aannemelijk kunnen maken dat het bedrag is besteed aan het doel waarvoor het
is toegekend;
2. Instemmen met het voorstel om, met ingang van het tweede kwartaal 2010, bij
onvolledige besteding of niet volledige verantwoording van een deel van het
budget over
te gaan tot terugvordering van het niet-bestede deel met een vrijlating van €
100,-;
3. Instemmen met het niet terugvorderen van onvoldoende verantwoord of niet
volledig besteed budget PGB en financiële tegemoetkoming voor het jaar 2009 en het
eerste kwartaal van 2010.

3.2

Onderwerp
Besluit

Onderzoek Zorgbelang kwaliteit Wmo-loket
Resultaat onderzoek Zorgbelang voor kennisgeving aannemen en de aanbevelingen en
verbeterpunten meenemen in de uitwerking van het project “Visievorming 1-loket
gedachte Wmo”.

3.3

Onderwerp

Aanpassen inkomensgrens, drempelbedrag en draagkrachtafhankelijke bijdrage
leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011
1. De inkomensgrens voor het drempelbedrag vaststellen op € 23.4000,-;
2. Het drempelbedrag vaststellen op € 458,- per leerling;
3. De draagkrachtafhankelijke eigen bijdragen indexeren, conform het overzicht van de

Besluit

notitie;
4. Ter kennis brengen aan Cliëntenraad leerlingenvervoer.

