GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 2 januari 2018

Nummer
Onderwerp

: SAM, 17.024898 / 17.005689
: Onderzoek naar een nieuwe subsidiesystematiek voor peuteropvang en VVEdoelgroepkinderen
: Uw wordt geadviseerd:
1. kennis te nemen van het rapport resultaten herijking subsidie voorschoolse
2. voorzieningen;
3. in te stemmen met het voorstel tot verdere uitwerking van een subsidieregeling,
dan wel subsidieverordening voor subsidie aan peuters;
4. de raad kennis te laten nemen van het onderzoek naar een nieuwe
subsidiesystematiek voor peuteropvang en VVE-doelgroepkinderen door middel
van bijgevoegde raadsmemo.
: Conform advies.

Advies

Beslissing

A+O, 17.024852 / 17.005533
Akkoordverklaring Aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling.
Instemmen met de voorgelegde Aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling.

GW, 17.023863 / 17.005537
Kredietaanvraag rioleringswerkzaamheden 2018
Het budget van € 991.830,-- beschikbaar stellen conform de investeringsplanning 2018 uit
het vGRP2017-2021 voor de uitvoering van de projecten in 2018;
De kapitaallasten van de investering ten laste laten brengen van de egalisatievoorziening
riolering (472000).

SAM, 17.024841 / 17.005227
Aanvraag subsidie kerstzaalvoetbaltoernooi 2017 Reimerswaalse verenigingen
U wordt geadviseerd om voor de organisatie van het kerstvoetbaltoernooi 2017 (van 23 december
2017 tot 6 januari 2018) van de Reimerswaalse verenigingen een subsidie ter beschikking te
stellen van € 500,00.

SAM, 17.024747 / 17.005514
Opdrachtbevestiging toezicht Kinderopvang 2018 aan GGD Zeeland
Uw college wordt geadviseerd:
1. In te stemmen met het voorstel voor de inspecties kinderopvang 2018;
2. GGD Zeeland de opdracht te verstrekken voor de inspecties kinderopvang 2018 via bijgevoegde
conceptbrief;
3. De lasten van dit voorstel à € 30.597,- ten laste te brengen van product 461005 (kindercentra),
kostensoort 4380019 (overige goederen en diensten).
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SAM, 17.024489 / 17.005551
Aanvullend subsidieverzoek SMWO 2018
Uw college wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het aanvullend subsidie verzoek 2018 van SMWO.
2. Een bedrag van € 12.761 structureel bij ramen op product 461000 (maatschappelijke
ondersteuning), kostensoort 4341010 (bijdrage algemeen maatschappelijk werk) en ten laste
brengen van product 461000 (maatschappelijke ondersteuning) en kostensoort 4380620 (nog in
te delen lasten).
3. Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) op de hoogte te brengen van
uw besluit middels de conceptbrief.
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