BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

20 maart 2018, week 12
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
J.B. Boer, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
J.A. Pot-Klumper, wethouder

Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 13 maart 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

De Meijer, Neede
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Verkoop van pand ‘de Meijer’ nogmaals opstarten met een bidbookprocedure.
Samenvatting/kernboodschap
De verkoop van pand ‘de Meijer’ wordt nogmaals opgestart met een
bidbookprocedure.

4

Reactie op Management Letter van onze accountant
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennis nemen van de Management Letter 2017
2. De organisatie opdragen om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de
accountant.
3. De samenvatting van de Management Letter toesturen aan de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
Elk jaar beoordeelt onze accountant tijdens de interim controle de financiële en
administratieve processen van de gemeentelijke organisatie. De resultaten van
deze beoordelingen staan in een Management Letter. Deze is gericht aan het
college. Het college gebruikt de Management Letter om de organisatie aan te
sturen. Kernboodschap: de beheersing van de financiële en administratieve
processen zijn op orde, maar er zijn nog verbetermogelijkheden. De belangrijkste
verbetermogelijkheden zijn: aanscherping van de procedures rondom
automatisering, subsidies en inkopen.

5

Beleidsregels Handhaving Kinderopvang
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. Vaststelling nieuwe beleidsregels Handhaving Kinderopvang 2018
2. Mandatering van de uitvoering van artikel 4, lid 2 aan de met het toezicht
belaste ambtenaar

Pagina 2
Samenvatting/kernboodschap
Per 1 januari 2018 is de Wet kinderopvang gewijzigd. Dat heeft vooral gevolgen
voor de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De kwaliteitseisen zijn
opgeschroefd. Voor de gemeente Berkelland betekent dit dat zij er op toeziet dat
aan die nieuwe kwaliteitseisen wordt voldaan. Het toezicht door de gemeente
Berkelland is vastgelegd in nieuwe beleidsregels. Deze gaan in op 1 april van dit
jaar. De nieuwe beleidsregels zijn te vinden op www.wetten.nl dat via de website
van de gemeente is te raadplegen.
6

Aansluiting Berkelland bij Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)/ toewijzing
regionale toezichts- en kwaliteitsmanager contract- en leveranciersmanagers
team als toezichthouder Wmo
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Aan te sluiten op het informatieknooppunt zorgfraude door middel van het
instemmen van de bewerkersovereenkomst die met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt gesloten
2. De contract- en leveranciersmanager sociaal domein aan te wijzen als
contactpersoon om namens de gemeente Berkelland informatie te delen op het
Informatieknooppunt Zorgfraude
3. De regionale toezicht- en kwaliteitsmanager van het regionale contract- en
Leveranciersmanagersteam aan te wijzen als toezichthouder Wmo
4. In te stemmen met de voorgestelde variant 2 in de offerte van de GGD
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland wil dat goede zorg betaalbaar blijft. Dat staat onder druk, onder andere
door misbruik en fraude. Inwoners zijn daar de dupe van. Door aan te sluiten bij het
landelijke netwerk informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) krijgt Berkelland voortaan
extra informatie en is het makkelijker om misbruik van zorggeld aan te pakken. IKZ
is een landelijk netwerk van toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en
uitvoeringsorganisaties is bedoeld om fraude in de zorg op te sporen, te
onderzoeken en waar nodig te bestraffen.

7

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Berkelland 2018
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2018 vaststellen.
Samenvatting / kernboodschap
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Financieel Besluit
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 vastgesteld. Hierin staan
bedragen opgenomen voor onder andere het persoonsgebonden budget en de
eigen bijdrage voor maatschappelijke voorzieningen of jeugdhulp opgenomen.

