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22 februari 2022 

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Onderzoek vervangen paslezers 
Het college heeft besloten een onderzoek te starten naar vervanging van het 

toegangscontrolesysteem van afval-inzamelmiddelen om vast te stellen of 

vervanging mogelijk is binnen het door de raad vastgestelde krediet. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Een onderzoek te starten naar het meest optimale toekomstbestendige 

systeem voor toegangscontrole van afval-inzamelmiddelen ter vervan- 

ging van het huidige systeem. 

2. Schriftelijk onze positie richting Cyclus communiceren. 

    

Samenvatting Opnemen versnelde aanvraag W et maatschappelijke 

ondersteuning ( W mo )  in reguliere werkwijze Vanwege het succesvolle karakter van het noodplan wegwerken achterstand 

meldingen Wmo (B&W 29/09/2021) zijn de achterstanden bij de meldingen 

Wmo weggewerkt. De uit het noodplan afkomstige versnelde aanvraag wordt 

opgenomen in de reguliere werkwijze, met terugwerkende kracht per 1 janu- 

ari 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de resultaten van het wegwerken achterstand mel- 

dingen Wmo; 

2. Stemt in met opnemen van de uit het noodplan afkomstige versnelde 

aanvraag in de reguliere werkwijze, met terugwerkende kracht per 1 

januari 2022; 

3. Informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Overzicht maatregelen energiearmoede 
Momenteel wordt er gewerkt aan diverse maatregelen rondom energiearmoe- 

de. Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad over diverse maatregelen rondom energiearmoede 

door middel van een (gewijzigde) raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Team Veilig Opgroeien 
Het college heeft ingestemd met het regionaal voorstel 'Effectief samenwerken 

op Veilig Opgroeien' in de regio Midden-Holland en de bijbehorende project- 

begroting voor 2022. Dit betekent dat de vijf regiogemeenten in 2022 de pilot 

''Werkwijze Veilig Opgroeien' in de eigen gemeente implementeert en hiertoe 

de nodige voorbereidingen treft. 

  

Besluit 

Het college stemt in: 

1. Met het voorstel ‘Effectief samenwerken gericht op Veilig Opgroeien 

in de regio Midden-Holland’, inclusief de projectbegroting 2022. 

    

Samenvatting Reactie op brief financieel toezicht begroting 2022 
Het college van B&W heeft een reactie opgesteld naar aanleiding van de brief 

van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (PZH) met betrekking 

tot het toezicht op de begroting 2022. In de reactie gaat het college in op een 

aantal onderwerpen uit de brief en op verwachte financiële ontwikkelingen. 

Ook roept het college PZH nogmaals op om in enkele dossiers samen met 

gemeenten op te trekken richting het Rijk. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Stemt in met de reactie op de brief financieel toezicht 2022 en verzendt 

deze naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (PZH); 

2. Stuurt een afschrift van de reactie aan de auditcommissie en de ge- 

meenteraad. 
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