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2018-001048 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 9 januari 2018 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2018-000961 
MO/Maleuk 

Subsidie projectplan Wijkleerbedrijf Summa-college / 
LEVgroep 
 
Ouderen worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. Hierin worden zij door diverse (WMO-) 
voorzieningen ondersteund. Een groep ouderen, vooral 
diegenen met een klein sociaal netwerk, heeft baat bij 
aanvullende hulp die niet onder de indicatie valt, b.v. 
gordijnen wassen, een extra poetsbeurt van de badkamer, 
ramen wassen, kleine herstelwerkzaamheden aan kleding, 
keukenkastjes en koelkast schoonmaken. 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
projectplan van de LEVgroep 
om voor het restant van het 
schooljaar 2017-2018 in 
samenwerking met het Summa-
college studenten te begeleiden; 
2. Het proces te monitoren zodat 
na afloop van het schooljaar een 
evaluatie kan plaatsvinden en 
op basis daarvan te besluiten al 
dan niet door te gaan met het 
project; 
3. De kosten van het project ad. 
€ 5.255,- te financieren uit de 
post Wmo algemeen. 

   

2018-000179 
MO/Henijs 

Aanvraag onderhoud gymzaal basisschool De Vlinder 
 
Stichting De Eenbes heeft een aanvraag ingediend voor 
een vergoeding voor onderhoud voor de gymzaal bij 
basisschool De Vlinder. In de adviesnota wordt op deze 
aanvraag nader ingegaan. 

Het college besluit de aanvraag 
van Stichting De Eenbes om 
een vergoeding voor onderhoud 
voor de gymzaal bij basisschool 
De Vlinder.af te wijzen. 

   

2017-037947 
MO/Gekamm 

Monitor sport en gemeenten 
 
Het blijkt lastig om resultaten van het sportbeleid in brede 
zin inzichtelijk te maken en te onderbouwen met 
cijfermateriaal. Dit maakt het lastig om de effecten van ons 
sportbeleid in een breed perspectief te beoordelen. Wij 
willen hierin graag een verbeterslag maken. De Monitor 
Sport en Gemeenten kan hieraan bijdragen. 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met deelname 
aan de Monitor Sport en 
Gemeenten. 
2. Hiervoor een bedrag van  
€ 750, - per jaar beschikbaar te 
stellen. 
3. Dit bedrag te betalen vanuit 
de post sport algemeen 
(6530000/34399). 

   

2017-036786 
OS/Jamans 

Evaluatie jaarwisseling 2017-2018 
 
Naast een plan van aanpak om de schade en overlast 
rondom de jaarwisseling zoveel mogelijk te beperken, wordt 
er ook jaarlijks een evaluatie opgesteld over hoe de 
jaarwisseling is verlopen en of de voorgestelde 
maatregelen effect hebben gehad. 

Het college besluit: 
 
1.Kennis te nemen van de 
evaluatie van de jaarwisseling 
2017-2018 (bijlage 1; 
2. De conceptbeantwoording 
(bijlage 2) van de schriftelijke 
vragen van Groen Links 
(registratienummer 
2018.47.001) te versturen; 



3. Vragen/verzoeken vanuit de 
media over informatie rondom 
de jaarwisseling aan de hand 
van de evaluatie te 
beantwoorden. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 16 januari 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


