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Afwezig:

Zaaknr Onderwerp
  

14005 De besluitenlijst van de

12637

9970

 vergadering van B&W

14 januari 2020

Veilig Thuis Twente:

ontwikkelingen, toename

meldingen, inzet tijdelijke

formatie 2020, onderzoek.

Subsidie 2020 voor Salut-

Welzijn

Besluit

Besloten

 

Besloten is:

1. met inachtneming van een kleine aanpas-

sing in te stemmen met de raadsbrief

2. de portefeuillehouderte mandateren voor

het doen van de aanpassing

Besloten is:

1. een reguliere subsidie te verlenen van

€ 1.632.874

2. geen subsidie te verlenen van € 12.070 ter

compensatie van de CAO ontwikkelingen,

maar te onderzoeken op welke wijze in het

algemeen wordt omgegaan met CAO-

ontwikkelingen

3. een incidentele subsidie te verlenen van

€ 107.600,- voor een aantal activiteiten

zoals genoemd in dit voorstel en te dekken

binnen de reguliere begroting (maatwerk

JGZ, Transformatiebudget en incidentele

middelen statushouders) en de effecten

hiervan te monitoren

4. de gevraagde subsidie van € 35.000,- voor

opbouwwerk/onderzoek gezonde verbin-

dingincidenteel voor maximaal twee jaar

toe te kennen uit budget afwegingskader

sociale initiatieven onder voorbehoud van

instemming gemeenteraad en een voorstel

hiertoe voor te bereiden

5. de gevraagde incidentele subsidie voor

het maatjesproject Voor Elkaar en Extra

Respijtzorg tot een bedrag van € 56.000,-

af te wijzen

6. de taakstelling op de subsidies nadrukke-

lijk onderdeel van gesprek te laten zijn met

het bestuur van Salut en dit terug te

rapporteren aan het college



13598 Beantwoording van vragen Besloten is in te stemmen met de beantwoor-

gesteld door de SP fractie ding van de vragen die zijn gesteld door de

over Stadsbank Oost SP fractie inzake Stadsbank Oost Nederland.

Nederland

Vastgesteld d.d. 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgémeester,

_ drs:D. Lacroix A.M. Nauta-van Moorsel MPM


