
 

    
 
BESLUITENLIJST 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 15 december  2015  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

   
Nr.       

Portefeuillehouder 

Voorstel  

 

1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 8 december 2015 . 
 

V De besluitenlijst  vaststellen. 
 

B 
 
 

Conform; na het aanbrengen van een tekstuele aanpassing. 

2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.  
 

V  Ter bespreking. 
 

B 
 
 
 

Er is geen informatie uitgewisseld 

3. B ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

B 
 
 
 

De lijst wordt geactualiseerd. In de toekomst de thuiswedstrijden van Helmond Sport ook in 
deze lijst opnemen. 

4. St 854010 Verzoek tegemoetkoming schade art. 6.1 Wro, Van Dongen 
 

V Besluiten het verzoek van dhr. Van Dongen buiten behandeling te stellen 
 

B 
 
 
 

Conform. 

5. vB 854949 Verordening en beleidsregels inburgering Helmond 2015 
 

V 1. Besluiten in te trekken de Beleidsregels Wet Inburgering Helmond 2013; 
2. Besluiten vast te stellen de volgende Beleidsregels Wet inburgering Helmond 2015; 
3. De raad voorstellen, gehoord het advies van de commissie bestuur en economie, 

om: 
a. De Verordening Wet Inburgering Helmond 2013 in te trekken en  
b. De Verordening Inburgering Helmond 2015 vast te stellen, conform bijgevoegd 

ontwerp. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

6. Sm 855240 Uitslag Europese aanbesteding voor de aansprakelijkheidsverzekering (AVB 
inclusief Goed Werkgeverschap) 
 

V Kennisnemen van de uitslag van de Europese aanbesteding voor de 
aansprakelijkheidsverzekering gemeenten inclusief Goed Werkgeverschap. 
 

B 
 
 

Conform. 
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7. Sm 856110 Intrekken mandaat Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 
 

V 1. in te trekken het Mandaatbesluit BRZO Participanten Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant Helmond 2014  

2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2016 
 

B 
 
 

Conform. 

8. Sm 854016 Beantwoording vragen van de heer Hendriks over geuroverlast Brouwhuis 
 

V 1. Kennis nemen  van de ingekomen brief van de heer Hendriks betreffende 
geuroverlast Brouwhuis; 

2. In te stemmen met antwoordbrief aan de heer Hendriks. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

9. Sm 826405 Tweede wijziging Legesverordening Helmond 2016 
 

V 1. In te stemmen met wijziging van de Tarieventabel behorend bij de 
Legesverordening Helmond 2016 met betrekking tot de tarieven reisdocumenten en 
rijbewijzen. 

2. De wijziging publiceren in het gemeenteblad. 
3. De raad middels een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte stellen. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

10. vB 858789 Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij de aanvraag voor een bijstandsuitkering is 
afgewezen 
 

V Het bezwaarschrift WWB/Participatiewet 228144978  gegrond te verklaren. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

11. Sm 836303 Aankoop van de strook grond voor de woning Hendrik Herpstraat 18 van de heer 
M.W. van Creij en mevrouw H.M. van Berlo 
 

V Overeenkomstig het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e van de gemeentewet te besluiten 
om: 

1. tot aankoop over te gaan van een perceel grond, gelegen te Helmond, voor de 
woning Hendrik Herpstraat 18 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond 
sectie E nummer 2001 gedeeltelijk, groot 4 centiare, eigendom van de heer M.W. 
van Creij en mevrouw H.M. van Berlo, voor een koopprijs van € 645,- k.k.; 

2. een bodemonderzoek van de aan te kopen grond achterwege te laten. 
 

B 
 
 

Conform. 
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12. dL 849640 Veilig Thuis Zuidoost-Brabant - Plan Bureau Jeugdzorg - DVO - frictiekosten 
LEVgroep 
 

V 1. het projectplan Veilig Thuis Zuidoost-Brabant vast te stellen  
2. en de Raad hiervan op de hoogte te stellen in de vorm van bijgaande RIB 
3. de financiële bijdrage voor 2016 van de (centrum)gemeente Helmond aan Veilig 

Thuis Zuidoost-Brabant ad. € 320.984 vast te stellen en hiervoor het budget 
Vrouwenopvang te gebruiken; 

4. de 'Dienstverleningsovereenkomst inkoop Veilig Thuis Zuidoost-Brabant' voor de 
financiële afhandeling van de bekostiging van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant vast te 
stellen; 

5.   de kosten voor ambtelijke inzet voor inkoop en contractmanagement door de 
gemeente Eindhoven, zijnde maximaal € 6.420,-/jaar, te dekken uit de post 
Maatschappelijke Opvang 

6. wethouder de Leeuw te mandateren de 'Dienstverleningsovereenkomst inkoop 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant' te ondertekenen namens de gemeente Helmond; 

7. de frictiekosten (overhead) van de LEVgroep ter hoogte van € 79.639 i.v.m. de 

overgang van personeel per 1 januari 2016 naar Bureau Jeugdzorg te dekken uit de 

vrije ruimte binnen de post Maatschappelijke Opvang 
 

B 
 
 
 

Conform. 

13. Sm 858615 Energiebewust ondernemen in Helmond 
 

V 1. Instemmen met de resultaten en conclusies zoals verwoord in het rapport 
Energiebewust ondernemen 

2. Aan de afdeling Milieu opdracht geven de resultaten mee te nemen in de verdere 
beleidsontwikkeling rondom duurzaamheid. 

3. Het rapport ter kennisname voorleggen aan de Raad. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

14. vdZ 860574 Agenda's Bestuurlijk Platform en Algemeen Bestuur MRE 16 december 2015 
 

V Kennis te nemen van de agenda's voor het Regionaal Platform en het Algemeen Bestuur 
van het MRE op 16 december 2015 en de voorgenomen adviezen. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

15. dV 848287 Kredietaanvraag Verkeersveiligheidsplan 2015 
 

V 1.    Instemmen met het "Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2015-2016" 
2.    Voorgesteld wordt een krediet van € 235.088 beschikbaar te stellen voor het 

uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2015-2016  
3.    De financiële gevolgen verwerken in collegebegrotingswijziging 217 - 2015 

 

B Conform. 
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16. Sm 860518  verkoop van het woonappartement Dortmunderkade 7 met parkeerplaats 
 

V Overeenkomstig  het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet te besluiten in 
te stemmen met de verkoop van de appartementsrechten: 
 
1. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de woning met verder toe- 
en aanbehoren gelegen op de tweede verdieping van het gebouw, met bijbehorende 
berging gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend Dortmunderkade 7 
te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie F complexaanduiding 863-A, 
appartementsindex 8, uitmakende het 28/1000ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap 
omvattende:  
a. een perceel grond gelegen te Helmond in het plan Suytkade aan de 
Dortmunderkade, met een daarop gerealiseerd gebouw, welk gebouw omvat: 
 - op de begane grond: parkeerplaatsen en bergingen voor woningen;  
 - op de eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde-, zesde-, zevende-, achtste-   
                          en negende verdiepingen: woningen; 
b. het recht van opstal, inhoudende de bevoegdheid voor de gerechtigde om een  
             opstal casu quo bouwwerk boven de blote eigendom van een perceel grond   
             gelegen te Helmond sectie F nummer 861, groot zeventien are en negentien   
             centiare en kadastraal bekend gemeente Helmond sectie F nummer 860, groot   
             tweeënnegentig centiare; 
2. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats, 
gelegen op de begane grond van het gebouw, aan de Dortmunderkade (ongenummerd) te 
Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie F complexaanduiding 863-A, 
appartementsindex 44, uitmakende het 2/1000ste onverdeeld aandeel in voormelde 
gemeenschap; voor een totale koopsom van € 250.000,- kosten koper en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde koopovereenkomst.  
 

B 
 
 
 

Conform. 
 
 
 
 

17. Sm 829909 Aankoop van de strook grond voor de woning  Geert Grotestraat 1 van de heer H.J. 
Mikkers en mevrouw A. Brakels 
 

V Overeenkomstig het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e van de gemeentewet te besluiten 
om: 

1. tot aankoop over te gaan van een perceel grond, gelegen te Helmond, voor de 
woning Geert Grotestraat 1, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie E 
nummer 1621 gedeeltelijk, groot circa 9 centiare, eigendom van de heer H.J. 
Mikkers en mevrouw A. Brakels, voor een koopprijs van € 1.451,25 k.k.; 

2. aan de heer H.J. Mikkers en mevrouw A. Brakels de kosten voor de aanpassingen 
van hun tuin te vergoeden voor een bedrag van € 1.193,-. 

3. een bodemonderzoek van de aan te kopen grond achterwege te laten. 
 

B Conform. 
 
 
 
 

18. vB 858294 Voortgang project deregulering 
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V 1. Akkoord met accentverschuiving en organische benadering (nieuwe strategie). 
2. Met steun van MT en via interne communicatie krachtiger inzetten op het spoor 

"eigen oogst". 
3. Raadscommissie B en E  (18 februari 2016)  informeren over stand van zaken 

project deregulering, voortgang pilot VRW en gewijzigde strategie als bedoeld 
onder beslispunt 1. 

 

B Conform. 
 
 
 

19. vdZ 860591 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Bombardon 
  

V 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen; 
2. De beantwoording van de schriftelijke vragen aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

B Conform. 
 
 
 

20. dV 858526 Programma Onderhoud Wegen 2016 (POW 2016) 
 

V 1. Instemmen met het onderliggende POW 2016 
2. Het POW 2016 ter kennis brengen aan de commissie Omgeving.  

            De projectbudgetten zoals genoemd in Hoofdstuk 4 van het POW    
            2016 worden daarbij vanwege de informatiegevoeligheid   
           (marktwerking aanbestedingen) achterwege gelaten. 
 

B Conform. 
 
 
 

21. vB 860677 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijf Atlant De Peel 
 

V Na verkregen toestemming gemeenteraad in stemmen met wijziging gemeenschappelijk 
regeling werkbedrijf Atlant De Peel 
 

B Conform. 
 
 
 

22. vB 860665 instemmen statutenwijziging Coöperatieve vereniging Dimpact u.a.  
 

V 1. In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging. 
2. In te stemmen met de concept brief. 

 

B Conform. 
 
 
 

23. vB 860099 Dienstverleningsovereenkomst gemeente Helmond-Werkbedrijf Atlant De Peel per 
1-1-2016 
 

V In te stemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente 
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Helmond en Werkbedrijf Atlant De Peel 
 

B Conform. 
 
 
 

24. Sm 860525 Verkoop van het woonappartement Dortmunderkade 11 met parkeerplaats 
 

V Overeenkomstig  het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet te besluiten in 
te stemmen met de verkoop van de appartementsrechten: 
1. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de woning met 
verder toe- en aanbehoren gelegen op de derde verdieping van het gebouw, met 
bijbehorende berging gelegen op de begane grond van het gebouw, uitmakende het 
27/1000ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap omvattende:  
       a. een perceel grond gelegen te Helmond in het plan Suytkade aan   
            de Dortmunderkade, met een daarop gerealiseerd gebouw, welk   
            gebouw omvat: 
 - op de begane grond: parkeerplaatsen en bergingen voor   
                          woningen;  
 - op de eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde-, zesde-,   
                          zevende-, achtste- en negende 
                         verdiepingen: woningen; 
       b. het recht van opstal, inhoudende de bevoegdheid voor de   
             gerechtigde om een opstal casu quo bouwwerk boven de blote   
             eigendom van een perceel grond gelegen te Helmond sectie F   
             nummer 861, groot zeventien are en negentien centiare en   
             kadastraal bekend gemeente Helmond sectie F nummer 860,    
             groot tweeënnegentig centiare; 

3. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van   
een parkeerplaats, gelegen op de begane grond van het gebouw, aan de 
Dortmunderkade (ongenummerd) te Helmond, kadastraal 

             bekend gemeente Helmond sectie F complexaanduiding 863-A,   
             appartementsindex 47, uitmakende  het 2/1000ste onverdeeld   
            aandeel in voormelde gemeenschap; 
aan de heer J.M. van Run en mevrouw W.A.M. Engelen, wonende te 5707 AM Helmond, 
Mierloseweg 24, voor een totale koopsom van € 247.500,-, kosten koper en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde koopovereenkomst. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

25. vB 852858 Protocol internetonderzoek - hoogwaardig handhaven 
 

V Vaststellen van bijgevoegd protocol internetonderzoek 
 

B 
 
 
 

Conform. 

26. St 859291 Reglement van Orde en mandatenregeling Huisvestings-verordening Gemeente 
Helmond 2016 
 

V 1. Vast te stellen het Reglement van Orde Urgentiecommissie Stedelijk Gebied 
Eindhoven 
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2. Het mandaatregister van de gemeente Helmond aan te passen aan de hand van 
bijgevoegd mandatenbesluit; 

3. Kennis te nemen van de concept samenwerkingsovereenkomst "uitvoering 
Urgentieverordening" en de vervolg procedure 

 

B 
 
 
 

Conform. 

27. vdZ 860130 Subsidie 2016 wijkaccommodaties 
 

V 1. Een subsidie aan LEVgroep beschikbaar te stellen voor het beheer van de 
wijkaccommodaties in 2016 van in totaal € 701.210. Dekking vindt plaats uit de 
middelen accommodatiebeleid. 

2. Een subsidie aan de besturen van de overige wijkaccommodaties beschikbaar te 
stellen van in totaal € 1.397.200, conform bijgevoegd overzicht. Dekking vindt plaats 
uit de middelen vrijwilligersondersteuning.  

 

B 
 
 
 

Conform. 

28. vdZ 860602 Verzamelbesluit beleidsregels Bijzondere Bijstand 
 

V 1. Instemmen met het intrekken en opnieuw vaststellen van de beleidsregels 
Bijzondere bijstand, conform bijgevoegd concept verzamelbesluit. 

2. Instemmen met het ter kennisname toesturen van de nieuw vastgestelde 
beleidsregels aan de gemeentelijke cliëntenraden c.q. regionale 
cliëntvertegenwoordiging WP.  

3. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekendmaken. 
 
 

B 
 
 
 

Conform. 

29. dV 854180  RIB Groene Peelvallei en Addendum IV Smals      
 

V  1. In te stemmen met het verlengen van de huurtermijn van het zanddepot aan de 
Helmondsingel en Raktweg aan de firma Smals B.V. met een jaar en dit vast te leggen in 
een Addendum bij de Vaststellingsovereenkomst Berkendonk. 
2. De extra huuropbrengsten ad € 25.000 in 2016 komen ten gunste van de exploitatie 
Berkendonk. 
3. In te stemmen met bijgevoegde RIB met een update over de ontwikkelingen in de Groene 
Peelvallei en het burgerinitiatief Groene Peelvallei. 
 

B 
 
 
 

1 en 3 conform. 
Ad.2 de extra huuropbrengsten t.g.v. de algemene middelen brengen. 

30. vB 855433 Aanwijzing 2 leden algemeen bestuur Werkbedrijf Atlant De Peel       
 

V Voorgesteld wordt om naast wethouder Van Bree, zijn vervanger, wethouder Smeulders, 
aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur.  Ingeschat wordt dat het algemeen bestuur 
max 4 keer per jaar gaat vergaderen (rooster  wordt in januari 2016 vastgesteld). 
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B 
 
 
 

Conform; na 1 jaar evalueren. 

31.  vB 852593 Toekennen aanvullende subsidies aan de Atlant Groep over het jaar 2015 
                                                                             

V 1. Instemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie in 2015 aan de Atlant 
Groep ad. € 265.764 voor uitvoering Wsw; 

2. Instemmen met het afdekken van de onder punt 1 genoemde subsidie uit de 
aanvullende rijksbijdrage Wsw 2015 ad. € 265.764; 

3. Aan de Atlant Groep subsidie toekennen in 2015 ad € 251.400 en deze te dekken 
uit de, in 2015 toegekende, stimuleringsuitkering begeleid werken 2013; 

4. Het Algemeen Bestuur van de Atlant Groep door middel van bijgevoegde concept 
beschikking van  de aanvullende subsidies in kennis stellen; 

5. De algemene voorwaarde onder punt 2 van de beschikking toekenning 
subsidiemiddelen voor uitvoering Wsw 2015 met kenmerk 1399007288, d.d. 7-1-
2015, als volgt te wijzigen: 

· dat Atlant Groep per kwartaal zowel digitaal als schriftelijk per gemeente de 
gegevens verstrekt zoals aangegeven in bijlage 3 van het Controleprotocol 
2008 Wet sociale werkvoorziening en de door of namens het Rijk 
gevraagde verantwoordingsgegevens (o.a. Sisa) voor zover mogelijk en 
van toepassing. 

 

B 
 
 
 

Akkoord met het voorstel onder de voorwaarde dat ook de overige deelnemende 
gemeenten dit besluit nemen. 
Het advies van de afdeling financien wordt niet overgenomen. 
 
 

32. vB 858969 Notitie Taal en Participatie         
 

V I  Instemmen met de uitgangspunten van de notitie Taal en Participatie (hoofdstuk 4). 
1. De doelgroep van mensen met een beperkte taalbeheersing niet uitsluiten van 

dienstverlening.  
2. Een taal-participatie instrument bekostigd uit het participatiebudget wordt 

aangeboden aan de doelgroep met een taalniveau hoger dan alfaniveau en lager 
dan B1/2F taalniveau indien er vastgesteld is dat de taal de enige belemmering is 
op weg naar arbeidsparticipatie. 

3. Het Werkbedrijf biedt taal-participatie instrumenten aan de doelgroep die gericht zijn 
op maatschappelijke participatie.  

4. Het Werkbedrijf verwijst de doelgroep naar de bestaande taalvoorzieningen uit de 
basisstructuur (taalactiviteiten door vrijwilligersorganisaties en/of het 
Bondgenootschap Laaggeletterdheid). 

5. Het Werkbedrijf beoordeelt welk instrument het meest effectief en efficiënt is om de 
taalbelemmering weg te nemen. 

6. Het doel van het taal-participatie instrument is een concreet maatschappelijk 
resultaat (activeren, participeren, uitstromen richting arbeid) te bereiken (niet 
verhoging van het taalniveau op zichzelf). 

7. Gebruik maken van de taalmeter aan de Poort (bij aanvraag van een participatiewet 
uitkering) om de laaggeletterdheid in beeld te brengen. 

      8.   Kennis nemen van het voornemen om een bedrag van € 99.936,14 van de WEB 
middelen 2016 in te zetten bij het Werkbedrijf voor taalcoaching. Voor het verstrekken van 
de subsidie in 2016 zal een separaat voorstel worden voorgelegd.  
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II. Vastellen van de notitie Taal en Participatie 
 

B Conform. 
 
 
 

33. vB 858388 Aansprakelijkheid ogv uitvoering WWB          
 

V Claim tot schadevergoeding afwijzen conform bijgevoegde concept brief 
 

B De concept-brief aanpassen. De Zin “Wij hebben de heer Van Gerwen hiertoe niet 
gedwongen” verwijderen.  Overigens conform. 
 
 
 

34. B 860601 Jaaruitvoeringsprogramma handhaving 2016 gemeente Helmond     
 

V 1. Het vaststellen van het jaaruitvoeringsprogramma handhaving 2016 (excel bestand) en 
ter kennisgeving, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, door te geleiden aan de 
gemeenteraad; 

2. Een afschrift van het jaaruitvoeringsprogramma handhaving 2016 toe te sturen aan de 
provinciale regisseur en de interbestuurlijke toezichthouder. 

 

B Conform. 
 
 
 

35. B 860603 Concernplanning december 2015          
 

V 1. in te stemmen met de concernplanning december 2015  
2. in te stemmen dat de concernplanning Raad naar het Presidium gaat 

 

B De planning van financien in deze planning opnemen. Overigens conform. 
 
 
 

36. St 849466 Ontwikkeling Edah Museum naar Nationaal Levensmiddelen Museum        
 

V In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde conceptbrief als reactie op schrijven 
Edah Museum over ambitieuze plannen voor doorontwikkeling van het museum naar een 
nationaal concept 
 

B 
 
 
 

Conform. 

37. St 858791 subsidie 2016 Helmond Marketing         
 

V 1. in te stemmen met het verlenen van een eenjarige subsidie van € 313.000 aan 
Stichting Helmond Marketing voor het jaar 2016 

2. in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde concept-subsidiebeschikking 
(kenmerk 1507047334SE/EC) 

 
 

B Conform; met het oog op de subsidieverlening vanaf 2017 zal de juridische vormgeving 
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tussen de stichting en de gemeente Helmond nader worden bezien. De Peelgemeenten 
verzoeken om een bijdrage naar rato en de brief hierop aanpassen.  
  
 
 

38. Sm 860849 Verwachtingen verantwoording WMO en Jeugdwet 2015          
 

V 1. het  collegevoorstel voor kennisgeving aan te nemen; 
2. de Raadsinformatiebrief vaststellen en verzenden; 
3. Bijgevoegde concept brief en communicatie naar de Peel 6.1 colleges vaststellen 

en verzenden; 
4. in te stemmen met het beschikbaar stellen van extra capaciteit op werkzaamheden 

voor de rechtmatigheidscontole voor de verantwoording WMO en Jeugdwet 2015 
ter waarde van maximaal €52 000.  

 

B 
 
 
 

1, 2 en 4 conform. 
Ad. 3 de brief aan de Peel 6.1 colleges aanvullen. Er op wijzen dat de financiele 
consequenties m.b.t. de extra inzet op rechtmatigheidscontrole € 70.000,--  tot € 120.000,-- 
zullen bedragen en dat deze bedragen (taakstellend) zullen worden opgevangen binnen de 
bedrijfsvoeringsbudgetten 2016. 
 
 

39. dL 861367 Contracten inkoop jeugdhulp december 2015 
 

V 1. De volgende door Eindhoven aangeboden stukken vast te stellen: 
             a. De overeenkomst Spoedeisende zorg 2016 met Bureau Jeugdzorg; 
             b. Addendum 1 behorende bij de op 24 juni 2014 vastgestelde overeenkomst   
                         Jeugdbescherming en Jeugdreclassering met William Schrikker Groep voor   
                         de dienstverlening 2016; 
             c. Addendum 2 behorende bij de op 24 juni 2014 vastgestelde overeenkomst   
                        Jeugdbescherming en Jeugdreclassering met Bureau Jeugdzorg voor de   
                        dienstverlening 2016; 
             d. De overeenkomst Veilig Thuis 2016 met Bureau Jeugdzorg; 
             e. De raamovereenkomst geneeskundige GGZ, ADHD-zorg met max. 6       
                          ziekenhuizen voor 2016; 
2. De door uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 aangeboden stukken vast te stellen:  
             a. Deelovereenkomst Jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling  
             b. Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst "Jeugdhulp met verblijf en   
                         dagbehandeling Peel6.1";  

3. Wethouder De Leeuw-Jongejans  te mandateren om namens het college de   
overeenkomsten en addenda te tekenen. 

 

B Conform. 

 
 
 
 
 
 


