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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, P.L. de Putter, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D.
Sinke, secretaris

Besluitenlijst voor de vergadering van 23/01/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJSTEN B&W VERGADERING van 9 januari 2018 en 16 januari 2018
De besluitenlijsten van de B&W vergadering van 9 januari 2018 en 16 januari 2018
worden ongewijzigd vastgesteld.
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Evaluatie nieuwjaarsreceptie 2018
AK
Evaluatie nieuwjaarsreceptie
Conform advies
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
AR
Dit voorstel is bestemd voor de colleges en het AB van de GR. Zie het voorstel van
P&O GR de Bevelanden.
Conform advies
Het college besluit:
1. De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de
circulaires van 20 november 2017 en van 18 december 2017 op te nemen in de
(gemeentelijke) arbeidsvoorwaardenregeling.
2. De wijzigingen vast te stellen in overeenstemming met het ontwerpbesluit.
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Aanvullend subsidieverzoek 2018 SMWO
JK
Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) heeft een
aanvullend subsidieverzoek 2018 ontvangen van de Stichting Maatschappelijk Werk en
Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Namens de gemeentebesturen in de
Oosterschelderegio is het bestuur van het SWVO opdrachtgever voor SMWO om
maatschappelijk werk en cliëntondersteuning uit te voeren in deze gemeenten.
In het aanvullend subsidieverzoek is aangegeven dat het cliëntgebonden uurtarief
wordt verhoogd als gevolg van nieuwe cao- afspraken. Het bestuur van het SWVO
heeft het aanvullend subsidieverzoek op 13 december jl. behandeld en stelt u voor
akkoord te gaan met de hogere subsidie.
Conform advies
Akkoord te gaan met het gewijzigde subsidieverzoek van SMWO voor 2018.
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Subsidie stichting leergeld
BP
Subsidie stichting leergeld
Conform advies
- Aan de Stichting Leergeld Oosterschelderegio voor 2017 en 2018 een subsidie
verstrekken
- Stichting Leergeld op de hoogte stellen van het besluit middels concept brief
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Aanvraag structureel subsidie Stichting MEC De Bevelanden 2017 en 2018
DD
Aanvragen subsidie MEC De Bevelanden voor 2017 en 2018 toewijzen. Voor 2017 is
een verhoging van € 0,06 per inwoner gevraagd.
Conform advies
Subsidie-aanvragen voor 2017 en 2018 toewijzen.
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Suwinet beleidsplan 2017
BP
Suwinet beleidsplan 2017
Conform advies

Kennis nemen van het Suwinet beleidsplan 2017
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 30/01/2018

de secretaris,

de voorzitter,

