GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 18 september 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: FIN, 18.016489 / 18.003014
: Bestuursrapportage 2018
:
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018;
2. Budgettaire mutaties uit de Bestuursrapportage 2018 vast te stellen;
3. De Bestuursrapportage 2018 te agenderen voor de opinieraad van 3 oktober
en de besluitraad van 30 oktober 2018.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: SAM, 18.017198 / 18.003127
: Begroting 2019 Bibliotheek Oosterschelde
: Uw college wordt verzocht:
1. Kennis te nemen van de Begroting 2019 van Bibliotheek Oosterschelde
2. In te stemmen met de begroting 2019 en het geraamde structurele tekort van
€ 15.109,- ten laste brengen van onvoorzien structureel en deze bijramen op
kostenplaats 456000, kostensoort 4433002.
3. De Bibliotheek Oosterschelde een exploitatiesubsidie te verlenen van €
396.307,- voor het jaar 2019 en deze ten laste brengen van kostenplaats
456000, kostensoort 4433002.
4. De doelsubsidie voor leesconsulenten van € 32.500,- ten behoeve van het
bestaand pakket ten laste brengen van kostenplaats 443000, kostensoort
4438005 en de doelsubsidie voor de uitbreiding van 9 scholen ( case
18.0015410) van € 58.500,- ten laste brengen van kostenplaats 443000,
kostensoort 4433002.
5. De doelsubsidie voor Boekstart van ca. € 2.800,- ten laste te brengen van
kostensoort 443000, kostensoort 4438005.
6. De begroting 2019 Bibliotheek Oosterschelde voor te leggen aan de
opinieraad van 2 oktober 2018 en de besluitraad van 30 oktober 2018.
: Conform advies.

SAM, 18.014361 / 18.002717
Informatie knooppunt Zorgfraude (IKZ)
Aan uw college wordt geadviseerd:
 Aan te sluiten op het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).
 In te stemmen met de bewerkersovereenkomst voor het IKZ.
 Mandaat aan de VNG te verlenen om het convenant IKZ van toepassing te laten zijn op de
signalen van fraude in de zorg.
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