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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 20 oktober jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.
B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen
rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de
beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester M. van de Groep
Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota
De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over
een nieuwe cao beginnen na 1 november 2020. De VNG houdt nu een ledenraadpleging over
de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO voor de onderhandelingen over een volgende
cao. Deze arbeidsvoorwaardennota bevat (1) de voorstellen voor verlof en vitaliteit, (2) de
voorstellen voor bovenwettelijke sociale zekerheid, (3) de voorstellen voor toelagen, (4)
diverse kleinere voorstellen, en (5) een financiële paragraaf. Het college heeft besloten niet in
te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota die ter raadpleging aan de gemeenten is
voorgelegd door de VNG.

Portefeuille van wethouder P. van Asselt
Brief Adviesraad Sociaal Domein over de BBS
Het college gaat akkoord met de voorgestelde antwoordbrief richting de Adviesraad Sociaal
Domein. De antwoordbrief licht het klantenbestand van de BBS nader toe.
Subsidieaanvraag Total Gymnastics
Het college verleent Total Gymnastics op basis van de Nadere Regel eenmalige subsidies
een eenmalige subsidie van € 2.500 voor de uitvoering van het sportproject 'Tricky Truukie'.

Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan.

