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Besluit

Beslissing
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Zaaknummer

college advies slotwijziging sociaal domein 2019
SAM
Openbaar
Uw college wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportages van
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, WIZ en SWVO.
2. Kennis te nemen van de financiële verschuivingen binnen
de taakvelden van programma 6 Sociaal Domein.
3. De gemeenteraad te informeren over de kostenontwikkeling Sociaal
Domein 2019.
4. De gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met de
voorgestelde begrotingswijziging en overheveling van bedragen.
5. De gemeentelijke begroting aan te passen, conform bijgevoegde
begrotingswijziging.
Het college van Reimerswaal heeft:
1. Kennis genomen van de 3e kwartaalrapportages van
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, WIZ en SWVO.
2. Kennis genomen van de financiële verschuivingen binnen
de taakvelden van programma 6 Sociaal Domein.
3. Besloten de gemeenteraad te informeren over de
kostenontwikkeling Sociaal Domein 2019.
4. Besloten de gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met de
voorgestelde begrotingswijziging en overheveling van bedragen.
5. Besloten de gemeentelijke begroting aan te passen,
conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)
3 december 2019
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D19.004352
ontwikkelingen jeugdhulp / actieplan Reimerswaal.
SAM
Openbaar
Uw college wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de Quickscan welke is uitgevoerd door Van
Montfoort adviesbureau.
2. Kennis te nemen van het actieplannen Jeugdhulp Gemeente
Reimerswaal en de gemeente Kapelle.
3. in te stemmen dat op basis van dat actieplan een
implementatietraject wordt opgezet en uitgevoerd om te komen
tot realisatie van die plannen.
4. De gemeenteraad te informeren met betrekking tot het actieplan
en quickscan van Van Montfoort adviesbureau.

Besluit

Beslissing
Datum besluit

1. Kennis genomen van de quickscan van adviesbureau Van Montfoort.
2. Kennis genomen van de actieplannen jeugdhulp van de gemeente
Reimerswaal en Kapelle.
3. Ingestemd met het opstellen van een implementatietraject om te
komen tot uitwerking/realisatie van het actieplan Jeugdhulp
Reimerswaal.
4. de gemeenteraad informeren m.b.t. het actieplan en quickscan van
Van Montfoort adviesbureau.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)
3 december 2019

