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2019-009641 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 12 maart 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-038631 
RU/gikant 

Stand van zaken kermis 
 
De aanbesteding van de kermis is door u als 
college stopgezet. Omwille van de tijd was het niet 
mogelijk de aanbestedingsprocedure nog langer 
te laten duren. Om er voor te zorgen dat wij toch 
ook dit jaar in beide kernen een aantrekkelijke 
kermis kunnen verwelkomen, hebben wij een 
eenjarige overeenkomst gesloten met 
organisatiebureau NvdKEvents. Wij willen door 
middel van deze informatiebrief de gemeenteraad 
informeren over de het wel en wee van de kermis. 

Het college besluit in te stemmen met de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

   

2019-011771 
MO/lenoyo 

informatieverzoek besteding lokaal 
participatiebudget 
 
Met een brief van 28 februari 2019 vraagt het DB 
van Senzer om informatie over de besteding van 
het deel van het participatiebudget dat niet aan 
Senzer wordt overgemaakt ( 42,18%, in 2019 € 
396.716). Achtergrond van het verzoek is 
(waarschijnlijk) de wens van Senzer om op termijn 
het gehele participatiebudget ter beschikking te 
krijgen om zo (een deel van) de 
begrotingsproblematiek 2019 en verder op te 
lossen. Begrotingsproblematiek die is ontstaan 
door de lagere uitkering BUIGbudget. 
Het verzoek van Senzer is op te vatten als een 
eerste stap om de claim op het lokale 
participatiebudget van 42,18% te onderbouwen. 
Het door Senzer “geclaimde” budget wordt op dit 
moment onder meer (maar niet volledig) 
aangewend voor uitvoeringskosten Senzer en het 
vertrouwensexperiment. Het overdragen van dit 
budget betekent dat er een dekkingsmiddel voor 
lokaal beleid Werk en Inkomen én andere 
begrotingsposten zou wegvallen. 

Het college besluit het verzoek van 
Senzer te beantwoorden met de 
bijgevoegde concept-brief  

   

2019-012442 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 19 maart 2019 
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2019-012442 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 19 maart 
2019 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 "Keek op de week"  

   

 


