BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Begin
Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer Voorstel (Zaak)
vergadering
(Zaak)
(Zaak)
(Vergadering)
(Day)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

11-4-2017
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0643231

Jaarverslag
1. Het Jaarverslag Stadstoezicht 2016 vast te
Stadstoezicht 2016 stellen.

2.1

0641557

Steunbetuiging
UNESCO nominatie
Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

2. J.A.N. Gadella
1. De steunbetuiging te ondertekenen waarmee
de gemeente Nieuwegein de UNESCO
nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
onderschrijft.
Beslispunt voor de burgemeester:
2. Volmacht te verlenen aan portefeuillehouder
J.A.N. Gadella om de steunbetuiging op 20 april
2017 namens de gemeente te ondertekenen.
4. P.W.M. Snoeren
4.1

0643768

Concessie
Instemmen met het opnieuw aangaan van een
textielinzameling
dienstverleningsovereenkomst met Sympany.
via
verzamelcontainers

5.1

0631855

Actualisatie
Convenant en
Privacyreglement
CMPG en
aanvullende
privacyreglementen
L-PGA

1. De aanpak Complexe Multiprobleemgezinnen
(CMPG) voort te zetten.
2. Kennis te nemen van de gewijzigde
jeugdgroepsaanpak.
3. In te stemmen met het aangaan van het
geactualiseerde samenwerkingsconvenant
CMPG en privacyreglement CMPG.
4. In te stemmen met het aangaan van een
aanvulling op de privacyreglementen CMPG en
L-PGA in verband met gezamenlijke triage.
5. In te stemmen met het aangaan van een
aanvulling op het privacyreglement L-PGA in
verband met de integrale aanpak van
problematisch groepsgedrag.

5.2

0641400

Voortzetting
samenwerking
Lekstroom inkoop

1. De Lekstroomsamenwerking structureel voort
te zetten door de vigerende
samenwerkingsovereenkomst en DVO met de

5. A.J. Adriani
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Wmo en jeugdhulp gemeente Houten met terugwerkende kracht
aan te gaan, de huisvesting in Houten
structureel in te richten en opdracht te geven
tot het uitvoeren van het doorontwikkelproject
voor de Regionale Backoffice Lekstroom.
2. De mandaatregeling van de gemeente
zodanig aan te passen dat: a.Het
afdelingshoofd Staf [van de gemeente Houten],
in zijn rol als afdelingshoofd RBL, hierna te
noemen afdelingshoofd, enkel ten behoeve van
de in en met RBL gerelateerde taken, de
volgende bevoegdheden gemandateerd, althans
in volmacht krijgt of gemachtigd krijgt:
I. Het besluiten tot en het aangaan van een
overeenkomst zorg die niet valt onder de
vigerende en/of reeds afgesloten basis- of
deelovereenkomst zorg, maar die voor het
creëren van maatwerkoplossingen noodzakelijk
is, met dien verstande dat het bedrag van die
overeenkomst gemaximeerd is tot € 100.000,-.
II. Het besluiten tot en het verrichten van
bedrijfsvoeringactiviteiten die samenhangen
met de taken die de RBL uitvoert.
b. De mandaten, volmachten en machtigingen
terug te laten werken tot 1 januari 2016.
c. Het mandaat genoemd onder a. niet,
behoudens de vigerende vervangingsregeling
voor het afdelingshoofd, in ondermandaat kan
worden uitgeoefend. De volmacht genoemd
onder a. wordt hieraan gelijk gesteld.
d. Het mandaat voor de bevoegdheden
genoemd onder b. niet, behoudens de
vigerende vervangingsregeling voor het
afdelingshoofd, in ondermandaat kan worden
uitgeoefend.
e. De machtigingen genoemd onder a. en de
volmacht en machtigingen onder b. kan het
afdelingshoofd naar bevind van handelen aan
het personeel van de RBL toebedelen.
3. Het structureel aannemen van personeel
door Houten ten behoeve van de RBL taken,
voor gezamenlijke rekening en risico van de
Lekstroomgemeenten te laten komen.
4. Hiervoor de bijdrage van € 530.810
(€309.733 in kosten en €221.077 in personeel)
aan de uitvoeringskosten Regionale Backoffice
Lekstroom 2017 te verstrekken.De kosten
hiervan €182.000 te dekken uit de begroting
(conform begroting) en de extra lasten van
€127.733 eenmalig te..
5. Het Besluit tot wijziging van de
Mandaatregeling gemeente Nieuwegein vast te
stellen.
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Beslispunten burgemeester:
I. Aan het afdelingshoofd volmacht en
machtiging te verlenen om in naam van de
gemeente Nieuwegein een basis- en
deelovereenkomst zorg te ondertekenen die
niet was ingekocht, althans niet valt onder
lopende basis- of deelovereenkomst zorg, maar
die voor het creëren van maatwerkoplossingen
noodzakelijk is, met dien verstande dat het
bedrag van die overeenkomst gemaximeerd is
tot € 100.000,-.
II. Aan het afdelingshoofd volmacht en
machtiging te verlenen om in naam van de
gemeente Nieuwegein bedrijfsvoeringstaken uit
te voeren die samenhangen met de
dienstverlening die de RBL verricht voor de
gemeente Nieuwegein.
III. De onder de punten l en ll genoemde
volmacht en machtigingen terug te laten
werken tot 1 januari 2016.
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