Besluitenlijst B&W Rapporten Gemeente Woudenberg.
Niet-mandaat rapportformulieren per besluitenregister
Datum aanmaak: 03-02-2021
Tijdstip: 14.00 uur
BW
jaar/WeekNr
Openbaar

Nummer

2021-04-01

2021-04-02

Vorm

Medewerker

Inhoud

Advies

Datum
besluit

Beslissing

Z.330775

M.
Meeuwenoord

Groenboek
bezuinigingsdialoog
2020-2021

25-01-2021

Akkoord

Z.330406

R. Hilderink

Regeling financiële steun
Coronamaatregelen
vrijwilligersorganisaties

-Met instemming kennis
nemen van het Groenboek
bezuinigingsdialoog 20202021 en hiermee de dialooggroepen groen licht geven
voor de witboekfase;
-Het Groenboek via de
ingekomen stukken ter
informatie toesturen aan de
raad. Openbaar B&W besluit
25-01-2021.
1.Vaststellen van uniforme
voorwaarden en een
eenduidige werkwijze voor
het verstrekken van financiële
steun aan vrijwilligersorganisaties als gevolg van de
corona-maatregelen. Bij
aantoonbaar financiële
problemen voor het
voortbestaan of het
organiseren van activiteiten
die niet op een andere manier
worden gecompenseerd:
2.Extra kosten door de
Coronamaatregelen voor

25-01-2021

Retour
adviseur.
College is
content
met dit
advies en
kan zich
vinden in
de strekking. Het
college
heeft
enkele
verhelder
ende

2021-04-03

Z.330514

R. Vorstenbosch

Jaarverslag Leerplicht
schooljaar 2019-2020

activiteiten conform
bestaande afspraken met
100% te vergoeden.
3. 70% van de gederfde
huurinkomsten of andere
bedrijfskosten door de
Coronamaatregelen in 2020
te vergoeden.
4. 10% van de gederfde
kantine/horeca-inkomsten
door de Coronamaatregelen
in 2020 te vergoeden.
5. Instemmen met het geven
van een mandaat aan de
wethouder financiën om
aanvragen af te handelen die
voldoen aan de regeling.
6. Instemmen met de
voorgestelde financiële
dekking.
7. Een maximumplafond in te
stellen van €30.000.
8. Bij overschrijding het
plafond zo nodig bij te
stellen.
Retour adviseur. College is
content met dit advies en kan
zicht vinden in de strekking.
Het College heeft enkele
verhelderende vragen die
aanvulling vragen in het
advies. Het aangevulde
advies kont terug via de
digitale route B&W. Openbaar
B&W besluit 25-01-2021.
Voor kennisgeving. Openbaar
B&W besluit 25-01-2021.

vragen
die
aanvulling
vragen in
het
advies.
Het
aangevulde
advies
komt
terug via
de digitale
route
B&W.

25-01-2021

Akkoord

2021-04-04

Z.330656

G. Mostert

Uitvoeringsplan
groenbeleidsplan

2021-04-05

Z.330406

R. Hilderink

Regeling financiële steun
Coronamaatregelen
vrijwilligersorganisaties
(aangepast)

1.Akkoord gaan met het
Uitvoeringsplan aanpak
groenbeleid 2021-2025;
2.Het uitvoeringsplan ter
informatie aan de Raad
sturen. Openbaar B&W
besluit 25-01-2021.
1.Vaststellen van uniforme
voorwaarden en een
eenduidige werkwijze voor
het verstrekken van financiële
steun aan
vrijwilligersorganisaties als
gevolg van de coronamaatregelen. Bij aantoonbaar
financiële problemen voor het
voortbestaan of het
organiseren van activiteiten
die niet op een andere manier
worden gecompenseerd:
2.Extra kosten door de
Coronamaatregelen voor
activiteiten conform
bestaande afspraken met
100% te vergoeden.
3. 70% van de gederfde
huurinkomsten of andere
bedrijfskosten door de
Coronamaatregelen in 2020
te vergoeden.
4. 10% van de gederfde
kantine/horeca-inkomsten
door de Coronamaatregelen
in 2020 te vergoeden.
5. Instemmen met het geven
van een mandaat aan de
wethouder financiën om

25-01-2021

Akkoord

31-01-2021

Akkoord

2021-04-06

Z.330895

M. Kelfkens

Koplopergemeente
Onafhankelijke
Cliëntondersteuning

2021-04-07

Z.330859

M. Kelfkens

Rapportage
Inclusieagenda 20182020

2021-04-08

Z.030603

E. van
Rijsingen

Beslissing op bezwaar
Slappedel 46

aanvragen af te handelen die
voldoen aan de regeling.
6. Instemmen met de
voorgestelde financiële
dekking.
7. Een maximumplafond in te
stellen van €30.000.
8. Bij overschrijding het
plafond zo nodig bij te stellen
Openbaar B&W besluit 31-012021
Woudenberg niet aanmelden
als koplopergemeente
onafhankelijke cliëntondersteuning. Openbaar B&W
besluit 31-01-2021.
-Kennisnemen van de
rapportage inclusieagenda
2018-2020;
-Het thema inclusie op te
nemen in het volgende
uitvoeringsprogramma sociaal
domein;
-De gemeenteraad deze
stand van zaken toe te
sturen. Openbaar B&W
besluit 31-01-2021.
Het bezwaarschrift van
Slappedel 46 met betrekking
tot de dwangsombeschikking
die aan Slappedel 48 is opgelegd wegens het aanwezig
hebben van teveel vierkante
meters aan bijbehorende
bouwwerken deels gegrond
verklaren. Openbaar B&W
besluit 31-01-2021.

31-01-2021

Akkoord

31-01-2021

Akkoord

31-01-2021

Akkoord

2021-04-09

Z.330828

K. Hendriks

Veiligheidsbeeld 2020

2021-04-10

Z.33033

K. Kuperus

Geurvisie

2021-04-11

Z.330738

M. Meeuwenoord

Nadere regels verordening Sociaal Domein
(Jeugdwet en Wmo) en
beleidsregels beschermd
wonen.

2021-04-12

Z.330823

R. Lammers

Samenwerkingsovereenk
omst Perspectief op werk

Voor kennisgeving
aannemen. Openbaar B&W
besluit 31-01-2021.
Kennisnemen van conclusie
dat geurbeleid Woudenberg
nog actueel is en instemmen
met de vervolgstappen. Raad
via ingekomen stukken
informeren. Openbaar B&W
besluit 31-01-2021.
- Kennisnemen van en
instemmen met de Nadere
regels Sociaal Domein
(Jeugdwet en Wmo);
-Kennisnemen van en
instemmen met de
Beleidsregels Beschermd
Wonen;
-De gemeenteraad via de
ingekomen stukken van de
bovenstaande besluiten en
bijbehorende documenten op
de hoogte stellen. Openbaar
B&W besluit 31-01-2021.
1. De
Samenwerkingsovereenkomst
Perspectief op Werk met
betrokken partijen uit de
arbeidsmarktregio Amersfoort
aan te gaan;
2. Aan wethouder Treep
volmacht te verlenen om de
Samenwerkingsovereenkomst
Perspectief op Werk te
ondertekenen. Openbaar
B&W besluit 31-01-2021.

31-01-2021

Akkoord

31-01-2021

Akkoord

31-01-2021

Akkoord

31-01-2021

Akkoord

2021-04-13

Z.330901

G. van der
Schans

Zegheweg 8a – bouw va
zeven seniorenwoningen

In principe instemmen met
het principe verzoek.
Openbaar B&W besluit 31-012021.

31-01-2021

Akkoord

