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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 19-10-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie digitaal via Teams 

Voorzitter L.W.C.M. van der Meijs 

Aanwezigen P.J. Bollen, A.M. Boone, L.W.C.M. van der Meijs en P. Werkman 

Afwezigen B van Veldhuizen-van Oort 

  

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Beslissing op bezwaar afwijzing aanvraag parkeervergunning mantelzorger 

 

Besluit (Conform advies): 

Bezwaarde ontvankelijk verklaren in bezwaar en het bestreden besluit van 24 juni 2021 

in stand laten. 

 

A.2 

 

Vaststellen uurtarief kindgebonden subsidie 

Jaarlijks stelt het college het uurtarief voor peuteropvang/voorschoolse educatie vast. 

Richtlijn voor indexering van het uurtarief is de indexering die de belastingdienst 

hanteert voor het uurtarief kinderopvangtoeslag. Middels dit collegeadvies wordt 

voorgesteld het uurtarief 2022 aan te passen met een indexering van 0.51%, gelijk aan 

de indexering die de belastingdienst toepast. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de 

opvolgende jaren automatisch de indexering van de belastingdienst toe te passen. 

 

Besluit (Conform advies): 

In te stemmen met de indexering van 0,51% van het uurtarief 2022 voor 

peuteropvang/voor-en vroegschoolse educatie (VVE). 

Besluiten om voor de opvolgende jaren de indexering gelijk te laten lopen met de 

indexering van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 

 

A.3 

 

Wijziging regeling MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland en 

toevoeging module contractmanagement inburgering 

De Rijksoverheid heeft besloten het inburgeringsstelsel per 1 januari 2022 te 

veranderen en de regie op inburgering van nieuwkomers weer terug bij gemeenten te 

leggen. De gemeenten in de regio hebben aan het Algemeen Bestuur van de MGR het 

verzoek gedaan om het contractmanagement voor inburgeringstrajecten als een 

module onder te brengen bij de MGR. Het voorstel daarbij is om de opdrachtverlening, 

advisering en afstemming onder te brengen bij de nog in te stellen bestuurscommissie 

Participatie en de daadwerkelijke uitvoering te leggen bij de Module Inkoop Zorg. 

Er is een wijziging van de regeling van de MGR nodig om een nieuwe module onder te 

brengen bij de MGR. De raden van de 11 deelnemende gemeenten moeten hiervoor 

toestemming verlenen voordat het AB de regeling kan wijzigen met ingang van 1 

januari 2022. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De gemeenteraad adviseren om toestemming te geven om de regeling van de MGR 

Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland te wijzigen, conform bijgevoegd voorstel, 

om daarmee toevoeging van de module Contractmanagement Inburgering per 1 januari 
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2022 mogelijk te maken. 

2. De gemeenteraad adviseren om geen gebruik te maken van de gelegenheid voor 

het uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van de instelling van de nieuwe 

bestuurscommissies. 

3. De gemeenteraad adviseren om geen gebruik te maken van de mogelijkheid voor 

het indienen van een zienswijze op de door deze veranderingen gewijzigde begroting 

2022. 

4. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad instemmen met de 

voorgestelde wijziging van de regeling en het voornemen om aan de nieuwe module 

Contractmanagement Inburgeringstrajecten deel te nemen. 

5. Na het vaststellen van de gewijzigde regeling en na instelling van de 

bestuurscommissies de wethouder P.J. Bollen aan te wijzen als vertegenwoordiger van 

onze gemeente in de bestuurscommissie Zorg en wethouder A. Boone aan te wijzen 

als vertegenwoordiger in de bestuurscommissie Participatie, conform de huidige 

aanwijzing. 

 

  

 


