Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

17-09-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

Voorzitter

A.J. Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, J.W. (Hans) Keuken, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Vaststelling Beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten O(A)
Het beleidsplan is een integraal beleidsdocument dat door een brede
ambtelijke werkgroep is opgesteld. Het omvat de volgende elementen:
- Een beeld van de huidige omvang van de in Neder-Betuwe wonende groep
arbeidsmigranten en hun behoeften, wensen en ambities (hoofdstuk 2);
- Een raming van de huidige huisvestingsbehoefte voor short stay (1.000
plaatsen), mid stay (800 plaatsen) en permanente huisvesting (50 sociale huuren 30 koopwoningen (hoofdstuk 3);
- Aandacht voor het sociale beleid met betrekking tot de arbeidsmigranten
(hoofdstuk 4);
- Een afstemming van het gemeentelijk beleid met haar stakeholders:
werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en maatschappelijke organisaties.
Daartoe wordt een convenant opgesteld (hoofdstuk 5). Ook vindt een goede
afstemming met de Regio Rivierenland en de provincie Gelderland plaats;
- Een goede registratie van arbeidsmigranten alsmede adequaat toezicht en
handhaving op de huisvestingslocaties (hoofdstuk 6);
- Een periodieke monitoring en in 2023 een evaluatie van het gemeentelijke
beleid (hoofdstuk 7);
- Een overzicht van gewenste maatregelen voortvloeiend uit het beleidsplan
(hoofdstuk 8). Dit vormt de basis voor een nog op te stellen
uitvoeringsprogramma.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het beleidsplan huisvesting
arbeidsmigranten.

2. Het college besluit het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten op 5
november 2019 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
3. Het college besluit kennis te nemen van het onderzoek van bureau DSP
‘Arbeidsmigranten in de Neder-Betuwe’.
Budgetafwijkingen O(A)
Conform de artikelen 5.3 en 6.3 van de Financiële verordening gemeente
Neder-Betuwe moeten budgetafwijkingen van meer dan € 25.000 aan het
college worden verantwoord, zodat deze integraal in de derde
bestuursrapportage 2019 verwerkt kunnen worden.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de beschreven budgetafwijkingen bij
het budget dividend Vitens, het budget onvoorziene uitgaven en het budget
interbestuurlijk programma.
2. Het college besluit de budgetafwijkingen te verwerken in de derde
bestuursrapportage 2019.
Nadere regel subsidie voorschoolse educatie Neder-Betuwe 2019 O(A)
De gemeente is wettelijk verplicht om een aanbod van voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) te organiseren voor kinderen met een taal- en/of
ontwikkelingsachterstand of een risico daarop. De kinderopvangorganisaties in
de gemeente ontvangen subsidie voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. In het beleidsplan VVE Neder-Betuwe 2019-2022 zijn alle relevante
ontwikkelingen inzake de kinderopvang en voorschoolse educatie
meegenomen. De huidige subsidieverordening sluit hier niet meer op aan. In
de plaats hiervan is een nadere subsidieregel voorschoolse educatie.

Besluit
1. Het college besluit de nadere regel subsidie voorschoolse educatie NederBetuwe 2019 vast te stellen.
2. Het college besluit het subsidiair uurtarief voorschoolse educatie voor 2020
vast te stellen op € 9,64.
3. Het college besluit de raad voor te stellen de Subsidieverordening
Kindgebonden financiering voorschoolse educatie Gemeente Neder-Betuwe
2017 in te trekken per 1 januari 2020.
Nadere regels sociaal domein 2019 O(A)
Op 9 mei 2019 heeft de raad Algemene Subsidie Verordening 2019 (ASV)
vastgesteld. Daarmee is de subsidieverordening voor sociale subsidies niet
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meer geldend en is een nieuwe nadere regel voor sociale subsidies
noodzakelijk.

Besluit
1. Het college besluit:
a. de nadere regel ”Projectsubsidie sportstimulering 2018-2022”;
b. de nadere regel “Subsidie belangenbehartiging sociaal domein 2019”;
c. de nadere regel “Subsidie buurtbus “Klaartje” en “Swobrik” en
d. de nadere regel “Subsidie kinderopvang op grond van sociaal medische
indicatie Neder-Betuwe 2019” vast te stellen.
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