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9-1-2018
2. J.A.N. Gadella
2.1

0691678

Preventief begrotingstoezicht 1. De raad te informeren door middel
recreatieschap Stichtse
van bijgaande brief, waarin wordt
Groenlanden
aangegeven hoe het dagelijks bestuur
van het recreatieschap invulling geeft
aan zijn verantwoordelijkheid met
betrekking tot het preventief toezicht.

2.2

0692750

Kosten
1. De bijdrage voor een
gehandicaptenparkeerkaarten gehandicaptenparkeerkaart voor de
en -plaatsen
inwoner vast te stellen op een bedrag
van € 35.
2. De bijdrage voor het aanleggen dan
wel verplaatsen van een
gehandicaptenparkeerplaats voor de
inwoner vast te stellen op een bedrag
van € 250.
3. De uitvoerings- en keuringskosten
voor gehandicaptenparkeerkaarten en
gehandicaptenparkeerplaatsen maximaal € 50.000 op jaarbasis - ten
laste van de Wmo en Jeugdbudgetten
te brengen.
4. De vastgestelde bijdragen in
beslispunten 1 en 2 terug te laten
werken tot 1 januari 2018.

0691728

Informatie over planning
transformatie Wsw

3. M.C. Stekelenburg
3.1

10-1-2018 10:38

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. In te stemmen met de bijgaande
brief aan de gemeenteraad over de
planning van de transformatie Wsw,
waarin wordt
weergegeven welke nader uitgewerkte
plannen ter besluitvorming, ter
zienswijze of ter informatie aan de
gemeenteraad worden voorgelegd en
wanneer. Het gaat dan onder andere
om:
- Het liquidatieplan PAUW
- Het sociaal plan (NRG-personeel van
PAUW) en sociaal convenant (voor
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Wsw-medewerkers)
- De businesscase en het
invlechtingsplan voor Wsw-taken bij
WIL
- De plannen voor groen, schoonmaak
en beschut werk
- De nadere uitwerking van het lokale
werkteam
- Het evaluatieplan voor de nieuwe
uitvoering van de Wsw
4. P.W.M. Snoeren
4.1

0688765

Wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Afvalverwijdering Utrecht
(AVU)

1. Onder voorbehoud van het besluit
van de raad de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) vast te
stellen.
2. De raad voor te stellen om als
gemeenteraad uit de
gemeenschappelijke regeling
Afvalverwijdering Utrecht te treden.
3. De raad voor te stellen om het
college toestemming te verlenen om
de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling AVU vast te stellen.

5.1

0689629

Aanvraag
omzettingsvergunning
Groenling 17

1. De woning aan de Groenling 17 om
te zetten naar 2 onzelfstandige
woonruimten
2. Hiervoor een omzettingsvergunning
te verlenen.

5. A.J. Adriani

10-1-2018 10:38

Prepared by Nancy Moorselaar, van

Page 1 of 1

10-1-2018 10:38

Prepared by Nancy Moorselaar, van

Page 1 of 1

