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1.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.a.

Besluitenlijst 2 oktober 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Inschrijving Brede regeling combinatiefuncties 2019 tm 2022.
Korte inhoud: Door wijzigingen in de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties wijzigt het
aantal fte. Daarbij dient er voor 15 oktober een besluit gemaakt to worden op welk percentage
ingeschreven wordt.
Het college besluit:
1. Kennis to nemen van Bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties 2019 Um
2022.
2. Deel to nemen aan de Brede regeling combinatiefuncties (Buurtsportcoachregeling) a 140%,
waarmee 2.70 Fte gerealiseerd kan worden.
3. In to stemmen met een verhoging van zowel de inkomsten als de uitgaven hiervoor met €
29.000 in de jaren 2019-2022.
4. Deze begrotingswijziging voor to leggen aan de gemeenteraad in de kadernota van 2020.

2.b.

Kennis nemen van het tweede kwartaalverslag 2018 VTH
Korte inhoud: Het tweede kwartaalverslag geeft inzicht in de activiteiten en bestede uren van
het team Vergunningen en Handhaving
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Het college neemt kennis van het tweede kwartaalverslag 2018 Vergunningen, Toezicht en
Handhaving.

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Uitvoeringsagenda Jeugdhulp in gezinsvormen
Korte inhoud: Voor elk kind dat niet (meer) veilig thuis kan opgroeien, willen we een passend
alternatief. Er zijn verschillende plekken waar een kind Haar toe kan als het thuis niet meer
veilig is. Vanuit het kind geredeneerd, heeft een pleeggezin veruit de voorkeur. Er zijn echter to
weinig plekken bij pleeggezinnen/gezinshuizen en we willen juist deze vorm stimuleren. De
uitvoeringsagenda Jeugdhulp in Gezinsvormen is opgesteld om deze vorm van jeugdhulp to
versterken. Omdat de projectvoorstellen (die zijn opgenomen in de agenda) in een aantal
gevallen leiden tot aanpassingen van het contract met pleegzorgaanbieders, is op deze punten
bestuurlijke besluitvorming op regionaal en lokaal niveau nodig en wenselijk.
Conform advies wordt besloten:
1. De uitvoeringsagenda `Jeugdhulp in gezinsvormen' vast to stellen;
2. Een etmaaltarief voor de pleegzorgaanbiederto hanteren, ongeacht de leeftijd van het
pleegkind;
3. Weekendpleegzorg als respijtzorg voor fulltime pleegouders mogelijk to maken;
4. Het budgetplafond voor bijzondere pleegzorgkosten to verhogen van 750 euro Haar € 1.500
per kind per jaar;
5. Een wervingscampagne pleegzorg to sta~ten in 2018 en jaarlijks terug to laten keren rondom
de week van de pleegzorg;
6. Beslispunten 2, 3 en 4 mogelijk to maken door het contract Jeugdhulp middels een
addendum aan to passen.

8.

Uitnodigingen
De heer Knoop gaat Haar Meet Up van Vluchtelingenwerk op 13 november a.s.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 9 oktober 2018
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