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Besluit
1. Het jaarverslag 2017 en planning 2018 van het
Toezicht op de WMO en Jeugdwet voor
kennisgeving aan te nemen
2. Het jaarverslag en de planning ter kennisname te
brengen van de gemeenteraad
3. De te verwachten kosten voor 2018 ad €35.300,- te dekken uit het uitvoeringsbudget WMO 2018
1.Het contract met Sciopeng met betrekking tot de
dienstverlening voor sociaal medische adviezen
voor de WMO te beëindigen
2. Als nieuwe partij voor het aanvragen van sociaal
medische adviezen te kiezen voor Trompetter &
Van Eden (TREVE)
3. Af te wijken van de reguliere
aanbestedingsprocedures en enkelvoudig
onderhands een nieuw contract af te sluiten met
TREVE
1. In te stemmen met de procedure om specifieke
aanbieders bij te contracteren in het Ommelander
Samenwerkingsmodel
2. Contractbeheer Ommelander Samenwerking te
machtigen om de contracten namens de gemeenten
te ondertekenen.
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
begroting 2019 van SOZOG
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen
1. Van de jaarstukken 2017, de beleidsbegroting
2019 en het meerjarenperspectief 2018-2021 van
de VRG zoals vastgesteld in het AB van de VRG
kennis te nemen;
2. De jaarstukken 2017, de beleidsbegroting 2019
en het meerjarenperspectief 2018-2021 aan de raad
ter kennisgeving aan te bieden met het advies geen
zienswijzen in te dienen.
3. De structurele extra bijdrage van € 13.970,- vanaf
2019 te verwerken in de actualisatie van de
meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2018.
4. Het raadsvoorstel daartoe vast te stellen.
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19/04/2018

SB

PG&Z Jaarverslag en rekening 2017, bijstelling
begroting 2018 en
ontwerpbegroting 2019

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid
en Zorg (GR PG&Z) voor kennisgeving aan te
bieden aan de raad.
De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel
voor te stellen op de bijstelling begroting 2018
PG&Z (programma Bedrijfsvoering RIGG) en de
ontwerpbegroting 2019 PG&Z geen zienswijzen in
te dienen.
De financiële effecten van de actualisatie van de
begroting PG&Z 2018 (programma Bedrijfsvoering
RIGG) te verwerken in de Voorjaarsnota 2018.
De financiële effecten van de ontwerpbegroting
PG&Z 2019 mee te nemen bij de opstelling van de
begroting 2019.

