BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

12 december 2017

Week

50

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 december 2017,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Wagenaar-Kroon

Besloten wordt:

G. Bekhuis/J. Kes

week 49

2.

Beleidsregels hondenuitlaatservices Hemmeland

1. In te stemmen met de beleidsregels hondenuitlaatservices
recreatiegebied Hemmeland.
2. Het tarief vast te stellen op € 750,- per jaar.
3. De gemeenteraad voor te stellen de legesverordening aan te
passen op basis van het onder 1 genoemde.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Raamovereenkomst Philadelphia voor beschutte werkplekken

Besloten wordt:

L. Bromet

1. De laatste stand van zaken van de plaatsing van 4 Wsw
medewerkers van Baanstede naar beschutte werkplekken bij
stichting Philadelphia ter informatie aan te nemen.
2. De uitgangspunten voor beschut werk ter informatie te
nemen.
3. De inkoop van 3 beschutte werkplekken voor medewerkers
met een indicatie beschut werk Participatiewet bij stichting
Philadelphia voor instemming aan te nemen.
4. Het tarief voor beschut werk voor Wsw medewerkers en de
nieuwe doelgroep beschut werk vast te stellen op een tarief
van € 8.168,- in het 1e jaar en € 7.539,- in het 2e jaar.
5. In te stemmen met de raamovereenkomst met Philadelphia
voor beschut werk voor 4 Wsw medewerkers en voor 3
plekken voor de doelgroep Participatiewet met een indicatie
beschut werk.
6. Het raadsinformatiedocument voor te leggen aan de raad.
4.

Handleiding P&C documenten 2018

Besloten wordt:

J. Kes

1. De handleiding P&C documenten 2018 vast te stellen.
2. Met het raadsinformatiedocument raadsplanning P&C
documenten 2018 in te stemmen.
5.

Reactie op rapport Grip op de veiligheidsregio Zaanstreek-

Besloten wordt:

Waterland

1. Kennis te nemen van het rapport Grip op de veiligheidsregio

L. Wagenaar-Kroon

Zaanstreek-Waterland.
2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie naar aanleiding
van voorgenoemd rapport.
3. De reactie ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad en
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
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No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Vaststelling aangepaste Verordening rioolheffing 2018 en

Besloten wordt:

J. Kes

Verordening afvalstoffenheffing 2018

1. Zowel de aangepaste verordening rioolheffing 2018 als de
aangepaste verordening afvalstoffenheffing 2018 vast te
stellen.
2. Beide verordeningen per omgaande aan de raad door te
sturen.
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