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Besluit
1. De vergoeding voor stembureauleden en tellers,
niet zijnde ambtenaren, vast te stellen op:
a. € 50,- voor de stembureauleden, voor 1 dienst.
b. € 35,- voor het tellen op de avond van de
stemming
c. € 75,- voor het tellen op de dag na de stemming,
tijdens het centraal tellen,
1. Per 1 april 2019 een raamovereenkomst voor de
levering van en de dienstverlening rondom de
sociaal medische advisering te gunnen aan Ausems
en Kerkvliet;
2. De directeur van de Kompanjie te machtigen tot
het ondertekenen van de overeenkomst;
3. Het contractbeheer centraal uit te laten voeren
door de gemeente Oldambt, en de kosten hiervan
(€ 2790,- per jaar) te dekken uit het
uitvoeringsbudget van de WMO
4. de Algemene Inkoopvoorwaarden voor
Goederen, Leveringen en Diensten van de
gemeente Oldambt van toepassing te verklaren.
1. De inkoopvoorwaarden 2018 in te trekken.
2. De inkoopvoorwaarden 2019 vast te stellen.
1. Het college en de burgemeester, ieder voor zover
het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:
a. Het Samenwerkingsprotocol met de
Gecertificeerde Instellingen 2018 t/m 2021 (bijlage)
vast te stellen;
b. De directeur van de Regionale Inkooporganisatie
Groninger Gemeenten (RIGG), mevrouw
H. Sheerbahadoersing, te machtigen het
Samenwerkingsprotocol te ondertekenen;
2. De uitwerking van de aanbevelingen uit de
evaluatie, die betrekking hebben op het
samenwerkingsprotocol te beleggen bij het
Strategisch opdrachtgevers Overleg.
1. In te stemmen met deelname aan het project
Routegebonden Recreatie;
2. De incidentele bijdrage van € 8.821,- ten laste te
brengen van onvoorzien;
3 Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2019.

