Openbare B&W NOTULEN 16 december 2019
Aanwezig:

Nr.
1
2
3
4
5

Reg.

E. Weststeijn, burgemeester, voorzitter
M.S.Albricht-Brinkman, wethouder
A.Logemann, wethouder
W.G.Pieterse-Pook, secretaris
Onderwerp
Opening
Openbare notulen 10 december 2019
MT-verslag
In de Roos

Besluit

Conform concept vastgesteld
Akkoord
20 december: Energietransitie en kerstwens
10 januari: Voorwoordje burgemeester en publicatie
van de nieuwjaarstoespraak
HJ190 Uitvoeringsgereed maken financieel instrumentarium Conform advies besloten. Voor B&W volgt nog een
075
energietransitie
voorstel over het vaststellen van het
1.Vaststellen van de Subsidieregeling Energietransitie aanvraagformulier. H.Jacobsen mandateren om
bestaande woningen Rozendaal;
namens B&W te beslissen op de subsidieaanvragen.
2. Ten behoeve van de uitvoering van de Regeling
Wethouder Logemann stuurt een memo aan de raad
Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente
met het antwoord op de vraag of de gemeente risico
Rozendaal:
loopt.
a. de deelnemersovereenkomst Stichting
De deelnemersovereenkomst kan getekend worden.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn) te ondertekenen.
b. de gewijzigde Maatregelenlijst behorende bij de
Regeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland,
gemeente Rozendaal, vast te stellen

Pfh.

Actie

6

19-002 Subsidie 2020 Radar Uitvoering Oost
95; 19- Radar Uitvoering Oost voor 2020 een subsidie
00582 verlenen van € 15.932,00

Conform advies besloten

7

0919KS

Conform advies besloten.
Stuk op lijst ingekomen stukken voor de raad zetten
ter kennisname.
Het convenant wordt aangegaan voor het
overgangsjaar 2020.

8.
9

Uitvoering Wet verplichte Geestelijke
Gezondheidszorg (WvGGZ)
1. Aangaan convenant met de Veiligheid- en
Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
inzake de regionale uitvoering van een aantal taken op
grond van WvGGZ en de burgemeester te mandateren
om het convenant met VGGM te ondertekenen;
2. De betreffende uitvoeringstaken te mandateren aan
de directeur publieke gezondheid van VGGM.
3. Kennis nemen van de kosten inzake de uitvoering
van de WvGGZ.
TB-19- Integrale jeugdrapportage GGD Midden-Gelderland
02
Kennis te nemen van de Integrale jeugdrapportage van
de GGD Midden-Gelderland
MJ-19- Evaluatie Stimuleringsregeling”Mijn Huis, Mijn
36
Toekomst”
1. Kennisnemen van de resultaten van de
Stimuleringsregeling “Mijn Huis Mijn Toekomst”
gemeente Rozendaal; 2. De activiteit in 2020
voortzetten met een nieuwe stimuleringsregeling; 3.
Het eerste halfjaar van 2020 een visie ontwikkelen op
de periode na 2020.

Vastgesteld in de vergadering van 24 december 2019
de voorzitter,
de secretaris,
drs. E. Weststeijn
W.G.Pieterse-Pook

Conform advies besloten
Conform advies besloten.
Eind 2020 moet duidelijk zijn wat de periode na 2020
gaat gebeuren. Daarbij extra aandacht schenken aan
het omlaag brengen van de uitvoeringskosten.

