
B&W besluitenlijst definitief van 16 juni 2020 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), E.M. van Ooijen, W.P. van Burgsteden, P. Inberg, G.I. Timmer en M. 

Klos (secretaris) 

 
 
 
 
Z043016/D330782: Ontwerpbestemmingsplan Pongeweg 4 en 6  

  

Voorstel 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6" met 
identificatienummer 'NL.IMRO.0213.BPBG700071-on01' en deze vrij te geven voor 
terinzagelegging en publicatie. 
2. De anterieure overeenkomst en de planschadeovereenkomst aan te gaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z047161/D331627: Afronding implementatie Wet Verplichte GGZ (Wvggz)  

  

Voorstel 1. Kennis nemen van de resultaten uit het regionale project 'implementatie Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)' en de 'Wet zorg en dwang (Wzd) regio’s Midden 
IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek' waaronder de eerste cijfers en ervaringen uit de 
praktijk 

2. Kennis nemen van de afspraken over bestuurlijke borging en regionale bijsturing. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Kennis nemen van de resultaten uit het regionale project 'implementatie Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)' en de 'Wet zorg en dwang (Wzd) regio’s Midden 
IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek' waaronder de eerste cijfers en ervaringen uit de 
praktijk; 

2. Kennis nemen van de afspraken over bestuurlijke borging en regionale bijsturing. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z047375/D331853: Project POH-Jeugd  

  

Voorstel 1. Te besluiten het project inzet POH-Jeugd bij huisartsen per 1 september voor te zetten voor de 
resterende 2 projectjaren tot 1 september 2022. 
2. Te besluiten om in 2020 te onderzoeken of uitbreiding van capaciteit POH-Jeugd per 1-1-2021 
wenselijk is en in welke mate. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het college besluit  het project inzet POH-Jeugd bij huisartsen per 1 september voor te zetten 
voor de resterende 2 projectjaren tot 1 september 2022. 
2. Het college besluit om in 2020 te onderzoeken of uitbreiding van capaciteit POH-Jeugd per 1-1-
2021 wenselijk is en in welke mate. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 



Z047531/D332157: Opdrachtverlening externe scan sociaal domein  
  

Voorstel 1. Opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een externe scan Sociaal domein conform 
Uitgangspunten externe scan Sociaal Domein (D332160). 
2. In afwijking van het inkoopbeleid de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een externe scan Sociaal domein conform 
Uitgangspunten externe scan Sociaal Domein (D332160. 
2. In afwijking van het inkoopbeleid de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


