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Besluit
de Vervoersovereenkomst Publiek Vervoer
Groningen Drenthe – regio Oost-Groningen aan te
gaan met Connexxion/De Grooth Vervoer B.V.
het Projectteam Publiek Vervoer van het besluit op
dit voorstel in kennis te stellen.
Het cliëntervaringsonderzoek over 2017 in 2018 te
laten uitvoeren door CMO STAMM conform
bijgaande offerte
De kosten à € 7.976,30 te dekken uit het budget
maatwerkdienstverlening 18+ IU-SD
In te stemmen met het gestelde in de
aanbestedingsdocumenten Trapliften.
Hiermee de opdracht per 14 februari 2018 aan te
kondigen.
De aanpassingen in de bijgestelde begroting PG&Z
2017 voor kennisgeving aan te nemen.
De actualisatie van de begroting PG&Z 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.
De financiële effecten van de bijgestelde begroting
PG&Z 2017 te verwerken in de jaarrekening 2017.
De financiële effecten van de actualisatie van de
begroting PG&Z 2018 te verwerken in de
Voorjaarsnota 2018.
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen
op bijstelling van de begroting PG&Z 2017 en de
actualisatie van de begroting PG&Z 2018.
De begrotingswijziging 2018 van de ODG voor
kennisgeving aan te nemen.
De begrotingswijziging voor te leggen aan de raad
en de raad te adviseren daarop geen zienswijzen in
te dienen.
De incidentele extra bijdrage van € 9.143,-- te
verwerken in de Voorjaarsnota 2018.
De medewerkers zoals vermeld op bijgevoegde lijst
aan te wijzen als toezichthouder in het kader van
toezicht in het sociale domein (WMO en Jeugdwet).

