Toezeggingen
Nummer

onderwerp

portefeuillehouder

Actie

15010

Social return on investment

Wethouder Blok

Nagegaan zal worden hoeveel mensen aan werk zijn geholpen door het criterium
social return on investment. De raad zal worden geïnformeerd

15028

Visie wonen en zorg

Wethouder Verschuren Visie formuleren en raad informeren

15029

Stelpost prijsverschillen
begroting 2016

Wethouder Blok

De in de begroting 2016 en volgende jaren onder onvoorziene uitgaven
Z.s.m. en bij berap 2016 - 1
opgenomen stelpost prijsstijgingen 2015 van € 32.828 zal uit de begroting 2016
en volgende jaren worden gehaald , omdat het overblijvende bedrag in 2015
aanzienlijk lager uit zal vallen (wordt circa € 12.000) en deze post niet structureel
is. Dit zal in de 1e bestuursrapportage 2016 worden aangepast. De resterende
stelpost prijsstijgingen 2015 zal voor 2016 beschikbaar blijven en in de
jaarrekening 2015 als door te schuiven post meegenomen worden

15030

Sporttarieven

Wethouder Wieringa

Besluit door college over harmonisatie sporttarieven en voorstel naar de raad

15031

Post bijstandsverleningen en
inkomensvoorzieningen in de
berap 2015 - 2
Aanbesteding WMO

Wethouder Verschuren Evt. afwijking duidelijker en inzichtelijker weergeven

Berap 2016 -2

Wethouder verschuren

Wordt opgenomen in 1e en 2e
monitor 2016

16001

16002
16006

16008

16009
16010

In de monitor WMO/Sociaal domein zal een paragraaf worden opgenomen waarin
beschreven wordt hoe de overgang van “oude” naar “nieuwe” aanbieders in de
praktijk is verlopen
Er zal – zo mogelijk in samenwerking met de raad – een uitvoeringsprogramma
voor de eerstkomende jaren worden opgesteld
Nagegaan zal worden waarom de eigen bijdragen WMO (in de 4e kwartaalmonitor) lager zijn dan geraamd. De raad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd

Wethouder Blok
Klimaatbeleid 2015 – 2020
gemeente Winsum
Actualisatie begroting
wethouder Verschuren
Beleidsagenda Sociaal Domein
2016
Toekomst supermarkt Sauwerd Wethouder Verschuren Het college zal € 2.500 bijdragen in de kosten van onderzoek naar een
toekomstbestendig concept voor de supermarkt van Sauwerd en overigens
beleidsmedewerkers en medewerkers van het zorgloket aan het onderzoek laten
bijdragen door daarin mee te denken en daaraan mee te doen
Pact van Samenredzaamheid
Wethouder Verschuren De raad krijgt een opgave van de tot nu gemaakte kosten van het pact
samenredzaamheid
Ontwerp Kindcentrum Baflo –
Wethouder Blok
Ingeval daadwerkelijk een btw-voordeel wordt verkregen, zal aan de raad een
Rasquert
voorstel worden gedaan tot aanpassing van het krediet en de kapitaallasten

Datum afdoening
memo komt
Voor zomerreces 2016

2e kwartaal 2016

Medio 2016
z.s.m

z.s.m.
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Toezeggingen afgedaan
Nummer

onderwerp

portefeuillehouder

Actie

Afdoening

15019

Eigen risico zorgverzekering

Wethouder Verschuren De mogelijkheden voor het meeverzekeren van het eigen risico zullen worden
nagegaan

Afgedaan op 20 april via
raadsinfo nr. 5

16005

Rapport Rekenkamer Decentralicaties

Afgedaan op 26 april via

16007

Ontwerp Kindcentrum Baflo-Rasquert

Wethouder Verschuren Er wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met daarin een opgave van onderwerpen
waarop een formele risico-analyse zal worden gemaakt
Wethouder Blok
Er zal een vertrouwelijk memo worden opgesteld en voor 19 april 2016 ter inzage
komen voor de raad, waarin de aansluiting tussen het krediet en de afzonderlijke
bestanddelen waaruit dit is opgebouwd zichtbaar wordt gemaakt. In het memo zal
ook worden ingegaan op de btw-aspecten

Afgedaan (14 april 2016)
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