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De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wvergadering wordt wekelijks vastgesteld

232553

Corona

De gemeenteraad met de bijgaande raadsbrief te informeren
over de ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van
het coronavirus en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

De Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 (Twm) is op 1
december 2020 in werking getreden. Maandelijks wordt er
schriftelijke verslag uitgebracht aan de raad. De volgende zaken
worden toegelicht.
1.
Algemeen beeld en verloop van het virus;
2.
Ontheffingen
3.
Handhaving
4.
Afspraken verbinding Veiligheidsregio
5.
Lopende initiatieven vanuit de gemeente
6.
Actualiteiten
Dit is de 3e maandelijkse raadsbrief over Corona en Twm.

198904

Transformatie uitvoering

1.

Vanuit actielijn 4 - Meer inwoners kunnen meedoen in de
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Besluit

De opdrachtomschrijving Transformatie uitvoering

Samenvatting

Participatiewet-vervolgopdracht
2.

Participatiewet - Uitvoering en inrichting Wsw en Pw
vast te stellen
De raad voor te stellen een budget beschikbaar te stellen
voor het project Transformatie uitvoering Pw ten
bedrage van € 147.600 en dit te dekken uit de reserve
incidenteel beschikbare algemene middelen

samenleving - in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein is in 2019
het project Transformatie uitvoering Participatiewet gestart. Het
project is nu in een nieuwe fase gekomen nadat college en raad
in het afgelopen jaar o.m. besluiten hebben genomen over
samenwerking op het gebied van de Wsw met de gemeente
Tubbergen en over samenwerking op het gebied van de
Participatiewet met de gemeenten Oldenzaal en Tubbergen.
Voor deze nieuwe fase in het project is een opdracht opgesteld
die door het college is vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021
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