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Startnotitie Asset 1. De startnotitie asset management vast te
Management
stellen, waarin een voorstel wordt gedaan voor
het opstellen van een plan van aanpak om te
komen tot een stapsgewijze uitrol van deze
beheermethodiek voor onze gemeentelijke
kapitaalgoederen.
2. De raad hierover te informeren middels
bijgevoegde brief, waarmee we aangeven dat
uitvoering wordt gegeven aan motie 90
Strategisch Asset Management.
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0741594

Reactie op
ontwerpProjectplan
Oudegein van
het waterschap

5.1

0739237

Beleidskader
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
Jeugd 2018-2022 Het beleidskader Jeugd 2018-2022 vast te stellen
met de uitgangspunten:
a. De focus wordt gelegd op het opvoeden en
opgroeien van de jeugdigen. Dit vanuit de pijlers
pedagogische infrastructuur en jeugdhulp.
b. Inzet vanuit de pedagogische infrastructuur
wordt: het verder versterken van eigen/ informele
netwerken van inwoners en de
opvoedondersteuning van het formele netwerk te
richten op wat mensen (op wijkniveau) nodig
hebben, op wat zij samen en met anderen in hun
omgeving kunnen.
c. Jeugdhulp blijft gericht op de verdere
ontschotting van professionele hulp, het
effectiever inzetten (van zwaar naar lichtere
vormen van hulp) en integraal aanpakken van
multiproblematiek (gezinsgericht).
d. de doelgroep voor het

1. In te stemmen met de brief aan het
waterschap over het ontwerp "Projectplan
Oudegein: extra wateraanvoer KWA+" met daarin
het verzoek aan het waterschap om, alvorens
over te gaan tot vaststelling van het definitief
ontwerp, dit plan eerst naar
wederzijdse tevredenheid af te stemmen met de
gemeentelijke plannen voor het Natuurkwartier.
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Onderwijsachterstandenbeleid wordt verbreed van
taalachterstand naar achterstand in de breedte.
2. Met bijgevoegde brief te reageren op het
advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
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