Openbare B&W NOTULEN 6 augustus 2019
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Onderwerp
Opening
Openbare notulen 9 juli 2019
MT-verslag
In de Roos
Inzet project- en procesbegeleiding conform
Uitvoeringsagenda energieneutraal 2050
1. Instemmen met de beoogde inzet van het bureau
TKE10; 2. Kennisnemen van de inzet voor
werkorganisatie RES Arnhem/Nijmegen
Nadere regels en beleidsregels Wmo en Jeugdhulp
1. Vaststellen: de nadere regels maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp; 2. Vaststellen: de
beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp; 3. Kennisnemen van de vervolgstappen
Bestuurlijke informatie Sociaal domein 2018
Het memo en de Informatie Sociaal domein 2018 voor
kennisgeving aannemen en ter kennisname aanbieden
aan de raad van 10 september 2019
Transformeren en ombuigen in het Sociaal domein
juni 2019 -0 juni 2021
De raad voorstellen: het Transformatieplan 2.0 &

Besluit

Conform concept vastgesteld
NVT
Na de vakantie: 30 augustus eerste editie
In principe conform advies besloten, alleen
opdrachtformulering nogmaals bezien zodat er in de
toekomst geen opmerkingen gemaakt kunnen worden
over de aanbestedingsprocedure.
Conform advies besloten. Passage in de regeling nog
wijzigen.

Voor kennisgeving aangenomen. Bijlagen dienen ook
in ibabs opgenomen te worden. Daarop letten bij
aanbieden aan de raad. In memo één wijziging.
De raad voorstellen: Steun uit te spreken voor de
koers die is aangegeven in het Transformatieplan 2.0
& Ombuigingen “Begrenzen van de Zorg” van de

Pfh.

Actie

Ombuigingen “Begrenzen van de Zorg” gemeente
Rheden van toepassing te verklaren op Rozendaal
9

10

11

1900304

Jeugdgezondheidszorg: verantwoording 2018 en
ontwikkelingen 2019-2020
Voor kennisgeving aannemen: 1.1. Het jaarverslag
2018 JGZ 0-18 jaar; 1.2. De subsidievaststelling 2018;
1.3. De voorlopige subsidieaanvraag 2020; 1.4. Het
besprekingsverslag; 2. Instemmen met de gekozen
richting met betrekking tot extra vaccinaties; 3.
Instemmen met de gekozen richting met betrekking
tot de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
-Memo betreffende Rapportages Suwinet eerste
kwartaal 2019
1. Voor kennisgeving aannemen: 1.1. De Gebruiksrapportage Suwinet gemeenten Rheden/Rozendaal
januari-maart 2019; 1.2. De rapportage autorisaties
Suwinet, jaar 2019, d.d. 6 mei 2019
Wp19- Concept-vergaderschema commissie en raad 2020
16
Instemmen met het concept-vergaderschema voor
commissie en raad 2020 en aan het presidium
voorleggen

Vastgesteld in de vergadering van 20 augustus 2019
de voorzitter,
de secretaris,
drs. E. Weststeijn
W.G.Pieterse-Pook

gemeente Rheden en in te stemmen met de
verkenning van de aangegeven maatregelen.
Overigens conform advies.
Conform advies besloten

Voor kennisgeving aangenomen.

Aanhouden. Bezien of in juni twee vergaderingen
moeten worden gehouden in verband met de
kadernota, terwijl in oktober/november één
vergadering zou kunnen volstaan.

