BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

23 april 2019, week 17

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M. van der Neut, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 16 april 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Tarieven Wmo en Jeugdhulp per 1 juli 2019 en 1 januari 2020 (243352)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met de implementatie van het doorontwikkelde tariefmodel.
2. De tarieflijsten met nieuwe onderbouwde (vaste) tarieven per 1 juli 2019 en 1
januari 2020 vaststellen.
3. Voor openstelling van de inschrijfronde de aanbieders te informeren over de
nieuwe tarieflijsten.
Samenvatting/kernboodschap
Samen met andere gemeenten in de Achterhoek is een nieuw tariefmodel
ontwikkeld voor de maatwerkvoorzieningen uit de Wmo en de individuele
voorzieningen binnen Jeugdzorg. Dit tariefmodel geeft duidelijkheid aan zowel
gemeenten als aan zorgaanbieders: wat is de reële kostprijs per zorgproduct? Het
tariefmodel voldoet aan de wettelijke regels (AMvB reële prijs) en is tot stand
gekomen in afstemming met zorgaanbieders en getoetst door bureau BMC.

3.b

Besluit op bezwaar invorderingsbeschikking (237467)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Het bezwaar van bezwaarmakers tegen het besluit van 14 december 2018
ongegrond verklaren.
2. Het primaire besluit van 14 december 2018 in stand laten.
Samenvatting/kernboodschap
Op een perceel aan de Kempersdijk in Neede zijn diverse strijdigheden met het
bestemmingsplan geconstateerd. Op 6 juni 2018 is besloten om een last onder
dwangsom op te leggen. Hieruit volgde dat de strijdigheden voor 1 oktober 2018
beëindigd moesten worden. Dit is niet gebeurd en daarom hebben bezwaarmakers
de dwangsommen verbeurd. Dit betekent dat zij € 20.000,- moeten betalen. Op 14
december 2018 is besloten tot invordering van de verbeurde dwangsommen. Het
hiertegen gemaakte bezwaar wordt ongegrond verklaard en het besluit van 14
december 2018 wordt in stand gelaten. De dwangsommen zullen worden
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4

Zienswijze verkoop Nieuwe Weg 8 t/m 52 (De Garven) door ProWonen aan
Sensire (245305)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Positieve zienswijze afgeven aan ProWonen voor de verkoop van de Nieuwe
Weg 8 t/m 52 (zorgvastgoed De Garven) aan Sensire.
2. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente geeft een positieve zienswijze af voor verkoop door ProWonen aan
Sensire van De Garven in Ruurlo. Dit is een kleinschalige woonvoorziening voor
dementerenden en intensieve zorgvragers. De verkoop maakt onderdeel uit van
het transformatieplan voor het woonzorggebied De Bundeling.

