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12-6-2017
2. J.A.N. Gadella
2.1

0644757

Verplaatsing
zaterdagmarkt naar
Stadsplein

- De evaluatienota “Onderzoek Verplaatsing
Warenmarkt naar het Stadsplein” (dd 30
mei 2017) vast te stellen.
- Een positieve grondhouding aan te nemen
voor de verplaatsing van de zaterdagmarkt
naar het Stadsplein.
- Een verplaatsing te faciliteren in geval
voldaan wordt aan de volgende condities:
* de begeleiding van de
transportbewegingen van en naar de Kom
moet zijn geregeld
* de locatie van de vlaggenmasten moet zo
gekozen worden dat het duidelijk is dat
deze bij het Stadshuis horen
* het Stadsplein moet minimaal 6
zaterdagen per jaar beschikbaar zijn voor
evenementen
* tijdens de bouwactiviteiten aan de
Doorslagzone moet door de markt een
veiligheidszone in acht worden genomen
*de afstand tussen (nieuwe) woningen en
een 'foodstrip' moet dusdanig zijn dat er
geen onevenredige overlast voor de
betreffende bewoners ontstaat
* de markt moet kunnen ‘meebewegen’
met een mogelijke herontwikkeling van het
politiebureau

0653980

1e kwartaalrapportage De 1e kwartaalrapportage 2017 van WIL
2017 Werk en Inkomen aan de raad aan te bieden met daarbij als
Lekstroom
belangrijkste aandachtspunten dat:
1. het bijstandsvolume is gestegen met 15
huishoudens;
2. de instroom in de bijstand wordt
veroorzaakt door met name de beëindiging
van uitkeringen en arbeidscontracten en
door het aantal vluchtelingen.
3. Het aantal garantiebanen voor 2017

3. M.C. Stekelenburg
3.1

14-6-2017 14:18

Prepared by Nancy Moorselaar, van
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reeds voor de helft is gerealiseerd.
5. A.J. Adriani
5.1

14-6-2017 14:18

0637006

Zorgfraude: Aanwijzen
toezichthouders Wet
maatschappelijke
ondersteuning 2015
(Wmo) en Jeugdwet en
aangaan
Bewerkersovereenkomst
2017 met VNG KHCN
Advies B.V.

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. De sociaal rechercheurs van de afdeling
Juridische Zaken en Handhaving aan te
wijzen als toezichthouder op grond van de
Wmo 2015 en de Jeugdwet, voor het
houden van toezicht op oneigenlijk gebruik
van door de gemeente toegekende
zorgmiddelen.
2. De bewerkersovereenkomst 2017 met
VNG KCHN Advies B.V. aan te gaan.
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