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2018-042572
OS/Anfran

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 4 december 2018

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld

2018-042490
MO/hidari

Vervoer Jeugdhulp

Één van de producten van de PDC is het product
‘Vervoer Jeugd’ (42A03) met een tarief van € 
13,21 per dag. Bij de vaststelling van het tarief 
van dit product was het bij de verschillende 
inkooporganisaties bekend dat het tarief niet in 
alle gevallen passend is. Dit collegevoorstel 
voorziet daarom in een aanpassing van het tarief
en product in een aantal gevallen en ligt voor in 
alle 21 gemeenten. 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de aangepaste 
productomschrijving van het product 
‘Vervoer Jeugd’.

2. In te stemmen met de aangepaste 
tarieven met ingang van 1 januari 
2019 voor de inzet van het product 
‘Vervoer Jeugd’, indien er sprake is 
van inzet van de producten 45J05 t/m
45J10, 45J12 en 45J13.

2018-018111
PU/lohomb

Raadsvoorstel vaststellen reclamebeleid en 
reclameverordening

In 2016 is de Beleidsnota Reclame en Terrassen 
vastgesteld. Bij vaststelling is afgesproken dat de
beleidsnota één jaar na vaststelling zou worden 
geëvalueerd. Bij evaluatie is gekozen voor een 
nieuwe opzet van de nota. In de praktijk bleek 
het vastgestelde beleid onvoldoende praktisch 
werkbaar en onduidelijk. Daarnaast was het 
beleid niet op de juiste manier vastgesteld, zodat
dit onvoldoende juridisch geborgd was. Deze 
verbeterde beleidsnota ligt nu voor samen met 
de noodzakelijke Reclameverordening.

Het college besluit:

1. Het raadsvoorstel ter vaststelling naar
de raad door te geleiden.

2. Het afdelingshoofd Publiekszaken te 
mandateren voor het verlenen van 
omgevingsvergunningen met de 
activiteit Handelsreclame.

2018-039886
OS/magofe

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen Beleid Social Return on Investment

Op 14 december 2017 heeft onze gemeente het 
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
2016-2020 (MVI) ondertekend. Dit verplicht tot 
het vaststellen van een Actieplan 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen waarin de 
gemeentelijke doelstellingen verder worden 
uitgewerkt. Direct verbonden aan dit Actieplan is 
het vaststellen van een beleid over de 
toepassing van het instrument Social Return on 
Investment (hierna: SR). Feitelijk is dit het eerste 
en meest in het oog springende actiepunt dat uit 
het Actieplan MVI voortvloeit.

Het college besluit:

1. Het actieplan Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen conform 
aangeboden concept vast te stellen.

2. Het Beleid Social Return on 
Investment conform aangeboden 
concept vast te stellen.

3. De Nota Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 2013 in te 
trekken.

2018-043094
OS/wigebo

vergadering van het Algemeen Bestuur van 
de Metropoolregio

In de collegevergadering, voorafgaand aan de 

Het college besluit de stukken voor 
kennisgeving aan te nemen en in de 
vergadering van Algemeen Bestuur MRE 
aandacht te vragen voor de Governance. 
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vergadering van het Algemeen Bestuur van de 
Metropoolregio, worden de vergaderstukken 
besproken.

"Keek op de week"

2018-043641
OS/

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 11 december 2018

2018-043641
OS/

Overzicht representatie college vanaf 
11 december 2018

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.
 

Sluiting
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