Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 22 november 2016
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

279377

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 15 november 2016.

De besluitenlijst van de vergadering d.d.
15 november 2016 vast te stellen.

2

279378

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 15
november 2016.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 15
november 2016 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

279379

Diverse uitnodigingen.

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de
toelichting uitvoering te geven.

4

278354

Bestuurlijke halfjaarrapportage 2016 (1
helft 2016) Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
onderdeel brandweer.

1. De bestuurlijke halfjaarrapportage
2016 (1e helft 2016) van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
onderdeel brandweer ter informatie
toe te zenden aan de gemeenteraad;
2. in te stemmen met de begeleidende
concept-raadsinformatiebrief.

5

278598

Stand van zaken Vertrouwensexperiment
Participatiewet.

De gemeenteraad te informeren over de
stand van zaken betreffende het
Vertrouwensexperiment Participatiewet
conform concept-raadsinformatiebrief.

e
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6

276086

-

-

Verlenging overeenkomst
Vluchtelingenwerk inzake begeleiding
statushouders bij vestiging en
participatie voor het jaar 2017
Fusie Vluchtelingenwerk ZuidNederland
Reactie op de Wet kostenverhaal
huisvesting vergunninghouders
(internetconsultatie).

1. De 'Opdracht 2014 Begeleiding
statushouders bij vestiging en
participatie' van Vluchtelingenwerk te
verlengen voor één jaar (1 januari t/m
31 december 2017);
2. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland
conform concept-brief te informeren
over de verlenging voor het jaar 2017;
3. de te ontvangen gelden voor
Maatschappelijke Begeleiding
(Leersgelden) van het Rijk in te zetten
voor de bekostiging van de trajecten
'Coaching bij vestiging' en 'Coaching
bij integratie' van Vluchtelingenwerk;
4. eventuele tekorten af te dekken uit de
te ontvangen decentralisatieuitkeringen Verhoogde asielinstroom
(partieel effect/participatie en
integratie);
5. kennis te nemen van het schrijven
van Vluchtelingenwerk ZuidNederland inzake de fusie tussen
Vluchtelingenwerk Limburg en
Vluchtelingenwerk West- en OostBrabant en Bommelerwaard per 1
oktober 2016;
6. een reactie te geven op de Wet
kostenverhaal huisvesting
vergunninghouders met de genoemde
argumenten.

7

278494

Uitbreiding faciliteiten Digitale
informatievoorziening gemeenteraad.

1. Het bedrijf Notubiz opdracht te geven
voor uitbreiding met modules
"Berichtencentrum" en "Ingekomen
stukken";
2. het jaarlijks benodigd
exploitatiebedrag bij te ramen in de 1e
bestuursraportage 2017.

8

277820

Projectplan realisatie
informatiebeveiligingsplan.

Kennis te nemen van het projectplan
realisatie informatiebeveiligingsplan, met
inachtneming van het feit dat e.e.a.
budgettair neutraal wordt gerealiseerd.
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9

276028

Koppeling van gegevens opgenomen in
Aeolus (WMO systeem) aan Zaaksysteem
Verseon.
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1. Opdracht te geven aan
Horlings&Eerbeek en Circle Software
voor het bouwen van de koppeling
tussen Aeolus en Verseon;
2. het hiervoor benodigde krediet ad
€ 30.000,-- te voteren en de
bijbehorende kapitaallasten voor de
helft te dekken vanuit het beschikbare
budget uit de ICT nota en voor de
andere helft te dekken uit het
uitvoeringsbudget decentralisaties en
dit te verwerken in de 1e
bestuursrapportage 2017 / kadernota
2018-2021;
3. de jaarlijkse exploitatielasten van de
koppeling ad € 1.173,-- voor 2017 e.v.
af te dekken uit het uitvoeringsbudget
decentralisaties en dit te verwerken in
de 1e bestuursrapportage 2017 /
kadernota 2018-2021.
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