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Lijst van ter kennisneming stukken Commissie Samenleving d.d. 12 september 2007
1. - Ter kennisneming
GSA
Portefeuillehouder: Bos, J.M.
Afdeling:
SPV
Passief openbaar
Registratienr.:
Onderwerp:

562081
Bestedingsvoorstel voor de extra, structurele verhoging van de specifieke uitkering
jeugdzorgaanbod 2007.

Beslispunten:
- Conform bijgevoegd bestedingsvoorstel de extra, structurele verhoging ad € 1.235.000 van de
specifieke doeluitkering 2007 te bestemmen voor de genoemde zorgaanbieders.
- Bij deze subsidieverlening de nog niet bestede middelen 2007 op het product Jeugdzorg betrekken
ad € 152.989.
- De zorgaanbieders per omgaande over d it besluit informeren en de subsidie beschikken op de
identieke voorwaarden als voor de reguliere middelen 2007 heeft plaatsgevonden. Daarbij het
voorbehoud maken dat voor 2008 hernieuwde prijsafspraken voor inkoop van trajecten gemaakt
worden.
- Kennis nemen dat als gevolg van het besluit onder punt i de dekking van het risico van het
Aanvalsplan 2006, als aangegeven in het GS-voorstel van 6 maart 2007, gedeeltelijk wegvalt. Het
risico daarmee in het ongunstigste geval maximaal € 3,1 min bedraagt. Hierbij de afweging te
maken of deze situatie op dit moment al dan niet moet leiden tot een standpunt over een mogelijke
risicoafdekking.
- De technische budgetneutrale aanpassing van de begroting, bij algemene wijziging te realiseren.
- Het besluit ter kennis te brengen van de Commissie Samenleving.
Besluit GS 26-06-2007
- De extra, structurele verhoging ad € 1.235.000,-- van de specifieke doeluitkering 2007 te
bestemmen voor de zorgaanbieders SJF, Nieuw Veldzicht en Triade Boschhuis.
- Bij deze subsidieverlening de nog niet bestede middelen 2007 op het product Jeugdzorg betrekken
ad € 152.989,-.
- De zorgaanbieders per omgaande over dit besluit informeren en het subsidie beschikken op de
identieke voorwaarden als voor de reguliere middelen 2007 heeft plaatsgevonden. Daarbij het
voorbehoud maken dat voor 2008 hernieuwde prijsafspraken voor inkoop van trajecten gemaakt
worden.
- De technische budgetneutrale aanpassing, groot € 35.000,- van de begroting 2007 aan Provinciale
Staten voorstellen bij algemene wijziging in de ramingen op te nemen.
- Het besluit ter kennis te brengen van de Commissie Samenleving.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

567583
Samenleving 12-09-2007

T.k.n. Commissie

2
2. - Ter kennisneming

Registratienr.:
Onderwerp:

GSA
Afdeling:
SPV
Actief openbaar

Portefeuillehouder:

Bos, J.M.

557374
Reactie GS aanbevelingen Burgerpanel

Beslispunten:
- instemmen met bijgaande reactie en aanbiedingsbrief over de aanbevelingen van het Burgerpanel
'kwaliteit van leven op het platteland in Flevoland'
Besluit GS 17-07-2007
Het college besluit tot tekstuele aanpassingen in voorgelegde brief en bijlage.
Het uitbrengen van persbericht wordt opgeschort tot terugkeer van de portefeuillehouder.
Voor het overige akkoord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------3.- Ter kennisneming
GSA
Portefeuillehouder:
Greiner, A.L
Afdeling:
EZ
Passief openbaar
Registratienr.:
Onderwerp:

543649
Vraagbundeling Glasvezelring Flevoland Oost

Beslispunten:
- In te stemmen met het door de in de vraagbundeling Glasvezelring Flevoland Oost participerende
partijen, verleende mandaat om ook namens hen op te treden als aanbestedende partij.
- De provinciale steunpunten, bruggen en sluizen als locaties op te nemen in de Europese
aanbesteding Glasvezelring Flevoland-Oost.
- Opdracht te verlenen aan Publicase voor de inhoudelijke ondersteuning van de Europese
aanbesteding "Glasvezelring Flevoland-Oost" en het voorbereiden van 1 of 2 marktplaatsen in
Flevoland-Oost conform bijgaande opdrachtbrief.
- De met deze opdracht gemoeide kosten van € 22.800,-- (exlusief BTW) ten laste te brengen van
de begrotingsposten 10610201100 (€ 10.000,--) en 10610201200 (€ 12.800,--)
Besluit GS 03-07-2007
Conform.
(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------4 Ter kennisneming
GSM
Portefeuillehouder: A.L.Greiner
Afdeling: PME
Actief openbaar
Registratienr.563766
Onderwerp: Addendum behorende bij de EPD- overeenkomst "Herstructurering WOP Noord c.6^66
West"(EPT101014).
Beslispunten:
1. Naar aanleiding van de gewijzigde en geactualiseerde begroting de bijdrage
grondslag van het EPD-project "Herstructurering WOP Noord West" als volgt te
wijzigen:
a) de eligibele investeringen van € 9.619.729 (excl. BTW) in € 10.147.667 (excl. BTW)
b) het EPD-bijdragepercentage van 21,9% in 20,8%.
2. De investeringsfasering van het project aan te passen.
3. De projectperiode te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2007.
4. De wijzigingen door middel van een addendum door te voeren.
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Besluit: portefeuillehouder H. Dijksma 14-08-2007
(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 20)
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