
 
 
 
 

 

 B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 20-10-2015 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 13-10-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 13-10-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 20-10-2015 wordt bekrachtigd. 
 
Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's 
 
Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

 
 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Aanpassen gebruikerstarief Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).  
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het gebruikerstarief van de dienstencheques voor 
hulp bij het huishouden voordeliger gemaakt. Een uur hulp met een dienstencheque kost tot het einde 
van het jaar nog maar € 5,- in plaats van € 10,-. De voordelige hulp met een dienstencheque is voor 
iedereen die voor iemand zorgt (mantelzorg), iemand heeft die voor hem zorgt of ondersteuning 
ontvangt via een Wmo-indicatie van de gemeente. Voor mensen die al van de dienstencheques 
gebruikmaken, gaat het nieuwe tarief in met terugwerkende kracht vanaf 7 september. 
Het tarief voor volgend jaar wordt vooralsnog van € 12,50 naar 10,- per uur verlaagd. Mogelijk wordt ook 
het tarief voor volgend jaar nog verlaagd naar €5,- per uur. Dit is afhankelijk van de ervaringen van de 
gemeente met het nieuwe tarief en of zij hier van het ministerie toestemming voor krijgt. 
De gemeente biedt de dienstencheques aan als onderdeel van een landelijke proef van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de dienstencheques ontvangt de gemeente in 2015 en 
2016 € 398.610,- per jaar om het aantrekkelijke tarief aan te bieden. De kosten van de 
thuiszorgorganisaties worden gedekt door het budget dat de gemeente van het ministerie ontvangt. De 
regeling is voor twee jaar. Hiervoor geldt: op = op. Het doel van de proef is om de werkgelegenheid bij 
thuiszorgorganisaties te behouden. 
 
Besluit: 
1.     Het gebruikerstarief van de Huishoudelijke Hulp Toeslag voor de resterende maanden in 2015 
(oktober tot en met december) aan te passen van €10 naar €5 per uur. 
2.     Het gebruikerstarief van de Huishoudelijke Hulp Toeslag in 2016 bij te stellen van €12,50 naar €10 
per uur. 
3.     De wethouder Wmo, namens het college, te mandateren om in 2016 het gebruikerstarief bij te 
stellen op basis van nieuwe ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid en verbruik HHT regeling. 
 

Onderwerp: 
Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2016 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) 2016 
vastgesteld. De raad heeft het budgetrecht en stelt een besluit tot wijziging van de begroting vast. De 
aanvragen zijn beoordeeld op nut, noodzaak en op soberheid en doelmatigheid. Het HPO 2016 bevat 
aanvragen waarvoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld aan schoolbesturen voor primair, 
speciaal en voortgezet onderwijs. De gehonoreerde aanvragen hebben betrekking op onderhoud 
(gymzaal), eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair, constructiefouten en (tijdelijke) 
uitbreiding. Hiermee gaat een investeringsbedrag gepaard van € 231.385 euro. Met de schoolbesturen 
is overleg gevoerd over de aanvragen van het voorliggend HPO 2016. 
 
Besluit: 
Het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) 2016 (inclusief aanvullend HPO 2015) vaststellen en de 
daarin genoemde bekostigingsbedragen als maxima beschouwen, waarmee het bekostigingsplafond 
wordt vastgesteld. 
 

 
 
 


