Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 25 september 2018 (nr.38)

Aanwezig

Burgemeester Van der Stoel, wethouder Quakernaat, wethouder Elfferich en
gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr.37 d.d. 18 september 2018

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

4

Onderwerp
Besluit

Onderdeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer
1. Kennis te nemen van het oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer;
2. In te stemmen met het bijgevoegde collegebericht;
3. In te stemmen met de reactie op het oordeel.

5

Onderwerp
Besluit

Aangaan en beëindiging overeenkomst Suites Sociaal Domein Centric en afwijken
van inkoopbeleid nieuwe overeenkomst leverancier ZorgNed
1. Machtiging aan wethouder R. Quakernaat voor het aangaan van een
overeenkomst met Centric Netherlands;
2. Machtiging aan wethouder R. Quakernaat voor het beëindigen van de
overeenkomst;
3. Afwijken van het inkoopbeleid voor het aangaan van een nieuwe applicatie
overeenkomst met ZorgNed.

6

Onderwerp
Besluit

7

Onderwerp
Besluit

Halfjaarrapportage 2018 Sociaal Domein
1. De halfjaarrapportage 2018 van het Sociaal Domein ter kennisname naar de
gemeenteraad te sturen.
Ontwerpbegroting 2019 - 2022 Vervoerregio Amsterdam en lidmaatschap NDOVDOVA
1. De Ontwerpbegroting 2019 – 2022 van de Vervoerregio Amsterdam ter
kennisname aan te nemen en als zienswijze af te geven dat de inhoud van de
begroting leidt tot de constatering dat de Programmabegroting is
‘dichtgetimmerd’. Hierdoor lijkt geen ruimte te worden gelaten voor de
Regioraad om ‘extra’ geld voor bepaalde beleidsterreinen vrij te maken. Dit
bevreemdt ons.
2. Het voorstel deel te nemen aan de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA voor
kennisname aan te nemen en als zienswijze af te geven dat de voorgestelde
deelname geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
3. De raad voor te stellen de zienswijze van het college over te nemen.

Vastgesteld in de vergadering van 2 oktober 2018
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Anne Lize E.C. van der Stoel
burgemeester
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Paul A. Menting
secretaris

