
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 30 oktober 2018 
 
 

Nummer Portefeuillehouder Onderwerp 

Bgm-1 Burgemeester 
Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-10-
2018; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 23-10-2018 worden 
vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 30 oktober 2018 wordt bekrachtigd.  
 

Bgm-2 Burgemeester 
Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Bgm-3 Burgemeester 
Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Verlengen samenwerkingsovereenkomst Mytylschool inzake aanbesteding en uitvoering leerlingenvervoer 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met andere gemeenten besloten de 
samenwerkingsovereenkomst met de Mytylschool te verlengen voor een periode van maximaal 7 jaar. 
Met het afsluiten van de overeenkomst verplichten de deelnemende gemeenten zich tot gezamenlijke 
gebruikmaking van het leerlingenvervoer van de Mytylschool en de kosten daarvan te dragen. De 
organisatie van het vervoer van de leerlingen wordt onder strikte voorwaarden aan de school overgelaten. 
De school regelt zelf de aanbesteding. Dit alles met als doel een zo goed mogelijk schoolvervoer voor deze 
specifieke doelgroep te organiseren. 
 
Besluit: 
1. De samenwerkingsovereenkomst met de Mytylschool betreffende de aanbesteding en uitvoering 
leerlingenvervoer vanaf 2019 met drie jaar te verlengen met aansluitend de mogelijkheid tot verlenging met 
tweemaal twee jaar. 
2. De raad te informeren overeenkomstig bijgevoegde ontwerp raadsmededeling. 

Onderwerp: 
Herziene begroting 2019 WVS 
 
Extern bericht: 
Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningschap, 
voorzien van een zienswijze, vastgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur van 
het Werkvoorzieningschap van 2 juli 2018 is de ontwerpbegroting 2019, met inachtneming van de 
ingediende zienswijzen van de gemeenten, vastgesteld. 
In de vastgestelde zienswijze van de gemeente was opgenomen dat het Werkvoorzieningschap, in het 
geval de meicirculaire 2018 tot grote financiële afwijkingen zou leiden, een herziene begroting 2019 
voorlegt. 
De meicirculaire 2018 leidt tot een positief effect voor het Werkvoorzieningschap. Daarom biedt 
het Werkvoorzieningschap nu een herziene begroting 2019 aan de deelnemende gemeenten aan. 
Middels een raadsmededeling wil het college van burgemeester en wethouders de herziene begroting 2019 
van het Werkvoorzieningschap onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met het naar beneden bijstellen van de gemeentelijke bijdrage aan WVS conform 

de herziene begroting 2019 van WVS. 
2. Instemmen met de bijgevoegde raadsmededeling over de herziene begroting 2019 van WVS. 

 

 
 
 


