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Programma

Onderwerp

Samenvatting

301434

10 - Weer aan het werk

Aanbod heroriëntatie van
ondernemers Tozo

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
ondernemers met een Tozouitkering te ondersteunen bij de
heroriëntatie op de toekomst.
Samen met zelfstandig
ondernemers wil zij
inventariseren of en welke
ondersteuning nodig is. Het
kan bijvoorbeeld gaan om
coaching, advies bij
betalingsachterstanden of
schulden, schuldhulpverlening,
bij- en omscholing,
bemiddeling richting werk,
heroriëntatie op de toekomst of
misschien bedrijfsbeëindiging.

297481

3 - Zorg en opvang

Beschermd Thuis Oost-Veluwe
2022-2030

Het college heeft besloten om Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
het Kaderdocument
Beschermd Thuis 2022-2030
en het Ontwerp Beschermd
Thuis 2030 ter besluitvorming
voor te leggen aan de
gemeenteraad. Ook heeft het
college besloten om een
nieuwe regionale
inkoopprocedure te starten om
de doelstellingen van het
Ontwerp te realiseren met als
beoogde ingangsdatum 1
januari 2023.
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Portefeuillehouder

De Zorgregio MIJ/OV heeft
opdracht gekregen om de
regionale inkoopprocedure
vorm te geven en uit te voeren.
286296

1 - Opgroeien in Epe

leerlingenvervoer 2021-2022

Het college heeft besloten om Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
de bedragen voor het
leerlingenvervoer voor het
schooljaar 2021/2022 vast te
stellen, te weten het
drempelbedrag, de eigen
bijdrage, de
draagkrachtafhankelijke
bijdrage en de
kilometervergoeding voor eigen
vervoer.

282229

3 - Zorg en opvang
1 - Opgroeien in Epe

Aanwijzing toezichthouder
rechtmatigheid Wmo en Jeugd

Het college heeft besloten om
een toezichthouder
rechtmatigheid aan te wijzen
voor een rechtmatigheidscontrole van gecontracteerde
zorgaanbieders binnen de
Wmo en Jeugdwet. Met dit
aanwijzingsbesluit heeft de
toezichthouder de formele
bevoegdheid de
rechtmatigheidscontrole uit te
voeren.

Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

301153

5 - Ruimte en wonen

Vragen fractie Gemeentebelangen

De fractie Gemeentebelangen
heeft vragen inzake het
Hertenkamp ingediend. Het
college stelt de antwoorden
vast.

Dhr. M.P. Wiersinga
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