
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 16 januari t/m 22 januari 2019 

 
Datum aanmaak: 22 januari 2019 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019003822 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 9 t/m 15 januari 2019.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 9 t/m 15 januari 2019 vast te 

stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W 

van 9 t/m 15 januari 2019 vast te stellen. 

 

 

Financieel Beleid en Belastingen 

Zaaknummer: 2019001879 

Onderwerp: Jaarstukken 2018. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het  

informerend commissievoorstel Jaarstukken 2018 en deze aan te bieden aan de  

commissie AZC van 14 februari 2019. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019001438 

Onderwerp: Advies GGD Kadernota 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de GGD BZO; 

2. het presidium te verzoeken de kadernota voor te leggen aan de commissie Burgers 

op 11 februari 2019 en aan de gemeenteraad op 26 februari 2019 met het advies 

om kennis te nemen van de Kadernota en een standpunt in te nemen; 

3. het standpunt van de raad toe te sturen aan GGD BZO.  

  



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019003650 

Onderwerp: Kaderbrief 2020 Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van Senzer; 

2. de kaderbrief voor standpuntbepaling voor te leggen aan de gemeenteraad middels 

bijgevoegd raadsvoorstel; 

3. het presidium te verzoeken de kaderbrief te plaatsen op de agenda van de 

commissie Burgers van 11 februari 2019 en de agenda van de raad van 26 februari 

2019; 

4. het presidium te verzoeken tijd in te ruimen voor een presentatie, zodat Senzer de 

kaderbrief mondeling kan toelichten. 

 


