Parafenbesluitenlijst B&W 7 juli 2015

Sec/afd

Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

Dir

15.9847

0707

De regeling werving en
selectie

Is vastgesteld

Rom

15.13627 0707

Voortgangsrapportage
Herontwikkeling
centrumgebied
Kwadendamme

Is v.k.a.

15.13582 0707

Ontwerp
bestemmingsplan
“Borsels Buiten”
herziening aansluiting
Goes A58 2015”

Ingestemd met:
* vooroverleg- en inspraaknotitie d.d. juni 2015;
* ontwerp bestemmingsplan “Borsels Buiten, herziening aansluiting
Goes A58, 2015”
* opstarten procedure tot vaststelling bestemmingsplan

15.13048 0707

Aanvraag
omgevingsvergunning
voor het bouwen van
een bijgebouw

Omgevingsvergunning verlenen

Woon

15.13476 0707

Toekomstvisie afdeling
Burgerzaken

Akkoord met toekomstvisie Burgerzaken, bijbehorende
taakverdelingen en (in afwachting op het nieuwe functiehuis)
incidentele beloning. Tevens akkoord om na vaststelling van het
functiehuis de wijzigingen definitief te verwerken in de nieuwe
functieomschrijvingen met bijbehorende waardering

S

15.13416 0707

Tweede
voortgangsrapportage
actualisatie dorpshuis

Is v.k.a.

Driewegen

Woon

15.13578 0707

Jubileumsubsidie
Vereniging
Mussengilde Ons
Genoegen

Jubileumsubsidie toekennen

15.13431 0707

PGB beschermd wonen

Akkoord met het voorstel van het CZW-bureau om indicaties PGB
Beschermd wonen tot uiterlijk 31 december 2015 te garanderen.
De indicering voor Beschermd wonen via dezelfde weg te laten
verlopen als die van Beschermd wonen Zorg in Natura

15.13439 0707

Ledenbrief 2015-07
VZG Uitvoering Wmo
monitor in 2015

Akkoord met het voorstel van de VZG om voor 2015 geen Wmo
monitor uit te voeren, de ontwikkelingen van het landelijke
klantervaringsonderzoek af te wachten en dit jaar de inzet te
concentreren op het voorbereidings- en uitvoeringstraject voor
klantervaringsonderzoek 2016

15.13450 0707

Ledenbrief 2015-06

Akkoord met het voorstel van de Stuurgroep om de Driejaarlijkse
evaluatie jeugdmonitor

15.13419 0707

Diensten GGD JGZ in
het kader van de take
en toewijzing
Jeugdhulp Borsele

Akkoord met het voorstel van de GGD om de taken die de JGZ
uitvoert in het kader van de intake en toewijzing van de Jeugdzorg
in Borsele en die niet vallen onder het Basis Takenpakket te
factureren voor een uurtarief van € 69

15.12994 0707

Aanpassing
bevoorschotting
Inkooporganisatie
jeugdhulp Zeeland
n.a.v. de meicirculaire
2015

Is v.k.a.

15.13494 0707

Definitieve aanstelling
en aanwijzingsbesluit
Buitengewoon
Opsporingsambtenaar
(BOA)

Akkoord met definitieve aanstelling en taken van de BOA per 1
januari 2016 conform betreffende functieomschrijving en financiële
dekking

Buit

15.13554 0707

Aanschaf track & trace
systeem voor de
inzamelvoertuigen

Akkoord met aanschaf

