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C
01

Vaststellen van de openbare notulen van 10 oktober 2017

02

Nr 171017/02

G

X
X

LMA

Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van het college
Burgemeester en wethouders besluiten:
Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van het college vast te stellen.

Gewijzigd, in de zin dat aan de toelichting onder Artikel 8:
Hamerstukken, de eerste zin als volgt wordt gewijzigd: Als het
ambtelijk en bestuurlijk overleg daartoe aanleiding geeft en als
voorts uit de parafen op het (digitale) voorlegformulier bij de
geagendeerde stukken door de leden reeds is aangegeven dat
zij instemmen om het betreffende stuk op de hamerstukkenlijst
te plaatsen, dan wordt het desbetreffende stuk niet meer in
bespreking gebracht.
03

Nr 171017/03

X

Antwoord raadsvragen 51 17 CDA
Burgemeester en wethouders besluiten:
In te stemmen met de beantwoording en de brief aan de raad te
zenden.
04

Nr 171017/04
Verkoop grond Lisweg 355
Burgemeester en wethouders besluiten:

X

MBU
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In te stemmen met de verkoop van een perceel restgroen ter
grootte van 58 m2 gelegen aan de zijkant van de woning Lisweg
355 te Oostzaan. Voor de prijs van € 13.050,00. Conform
bijgevoegde koopovereenkomst.
05

Nr 171017/05

X

RCO

X

HKL

Aanvragen onderwijshuisvesting 2018
Burgemeester en wethouders besluiten:
Het programma/overzicht onderwijshuisvesting 2018 (wat
afwijzing van nieuwbouw van de Rietkraag behelst) in concept
vast te stellen.
06

Nr 171017/06
Verordening Jeugdhulp gemeente Oostzaan 2018
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. In te stemmen met de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente
Oostzaan 2018’, zijnde een aangescherpte versie van de
‘Verordening jeugdhulp gemeente Oostzaan 2016’ en
waarin op grond van de Jeugdwet regels worden gesteld
over:


Welk aanbod er is voor jeugdhulp;



Op welke wijze en op basis van welke criteria wordt
vastgesteld of een jeugdige en/of ouders voor een
individuele voorziening op het gebied van jeugdhulp in
aanmerking komen, dan wel op welke gronden een
aanvraag individuele voorziening geweigerd kan worden;



De criteria en de wijze waarop de hoogte van een
persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;



Wat de afstemming is met andere gemeentelijke
voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen;



Hoe jeugdigen en/of ouders gebruik kunnen maken van
cliëntondersteuning, een vertrouwenspersoon, een
second opinion, en klachten kunnen indienen;



Hoe voor inwoners de cliëntparticipatie geregeld is met
betrekking tot de uitvoering van en het gevoerde beleid
met betrekking tot jeugdhulp;



Op welke wijze misbruik of oneigenlijk gebruik van de
Jeugdwet wordt tegengegaan;

2. Akkoord te gaan met “de nadere regels Verordening
Jeugdhulp Gemeente Oostzaan 2018” onder het voorbehoud
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dat de raad de Verordening op de Jeugdhulp gemeente
Oostzaan conform vaststelt;
3. Akkoord te gaan met “Mandaatbesluit Jeugdteam en Veilig
Thuis in het kader van de Jeugdwet en Verordening
Jeugdhulp gemeente Oostzaan 2018” onder het voorbehoud
dat de raad de Verordening op de Jeugdhulp gemeente
Oostzaan conform vaststelt;
4. De ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Oostzaan 2018’ ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad;
5. De raad voor te stellen de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente
Oostzaan 2016’ in te trekken.
07

Actieve informatie
1. Taakvelden/productenbegroting 2018

AAS

Vastleggen schriftelijke besluitvorming d.d. 12-10-2017
2. Vakantieplanning 2018
08

Communicatie

09

Uitnodigingen

AAS

De uitnodigingen worden doorgenomen. Het secretariaat zorgt
voor verdere afhandeling.
10

Terugkoppelingen

De collegeleden staan stil bij de diverse interne en externe
overleggen.
11

Rondvraag, mededelingen, enz.
*

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 31 oktober 2017
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