Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

19-03-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Wanneperveen, Dorpshuis de Wanne

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
G. Smilda, loco-secretaris

Afwezig

1

J.C. de Groot, secretaris

Beslissing op bezwaarschrift WMO begeleiding
Het college besluit het bezwaar van 7 januari 2019, geregistreerd onder
zaaknummer 314833, conform het advies van de commissie bezwaarschriften
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit aan te vullen met de volgende
motivering:
Tijdens het onderzoek is door en namens cliënte onvoldoende concrete
informatie verschaft op grond waarvan de benodigde omvang van de
voorziening kon worden beoordeeld. Zo kon er geen voorbeeld van een
weekschema worden aangeleverd. Het maken en bespreken van een
weekschema dat per week weinig verschilt hoeft niet veel tijd in beslag te
nemen. Er is immers veel vaste structuur aanwezig. Ook een controlemoment
gedurende de week zal niet erg arbeidsintensief zijn, gelet op de verklaring van
cliënte dat het doordeweeks 'loopt'. Mede gelet op de omvang van de vorige
indicatie (10 uur per week) wordt per begeleidingsonderdeel 1 uur toegekend.
Hierdoor komt de indicatie op 2 uur begeleiding per week (1 uur voor het
maken en doorspreken van de weekplanning en 1 uur voor een
controlemoment).

2

Voormalig WMO-aanbieder Gedeelde Last en Welzijn
Het college besluit kennis te nemen van de ontwikkelingen omtrent voormalig
Wmo-aanbieder Gedeelde Last en Welzijn.

3

Algemene Vergadering van Aandeelhouders NoordWestGroep 20 maart 2019
Het college besluit:
1. De wethouders Bijl en Jongman namens de gemeente te mandateren om in te
stemmen met de begroting en het jaarplan 2019 van NoordWestGroep onder

voorbehoud van instemming van de gemeenteraad voor de extra bijdrage bij
de Perspectiefnota 2020.
2. In te stemmen met de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van
Commissarissen van NoordWestGroep voor een periode van 4 jaar tot de
eerste aandeelhoudersvergadering in 2023. Beslispunt wordt aangehouden. Er
volgt eerst een kennismaking.
GESLOTEN MET 3 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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