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B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 24 april 2018 vastgesteld.

~estuurs- en Directieondersteuning
B 3. Jaarrekening 2017, kadernota 2019 - 2022

en begroting 2019 VNOG

Maatschappij
B 4. Subsidievaststelling Yunio Jeugdgezond-

heidszorg 2016.

Maatschappij
B 5. Herziene aanvraag subsidie 2017 Yunio

Jeugdgezondheidszorg.

Uitgesteld openbaar besluit van 24 april 2018
Ruimte
Plan Ecozone de Knoop 2.0.

De raad voor to stellen:
1. Kennis to nemen van de jaarrekening 2017 VNOG.
2. Kennis to nemen van de kadernota 2019 — 2022 VNOG.
3. De VNOG aan to geven Been aanleiding to zien tot het

indienen van een zienswijze op de begroting VNOG 2019 —
2022.

4. De VNOG to informeren overeenkomstig de brief.

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2016 Jeugd-
gezondheidszorg (JGZ), maatschappelijk werk en thuis-
begeleiding van Sensire Yunio.

2. De subsidieverlening aan Yunio voor de jeugdgezond-
heidszorg 0-4 jaar op basis van de eindafrekening voor
2016 vastgesteld op € 857.802,--:
a. Deel basispakket € 811.486,--
b. Deel maatwerk (programma Homestart) € 46.316,--

3. De teveel ontvangen subsidie van € 8.955,-- door Yunio
to laten terugbetalen.

1. De herziene aanvraag subsidie 2017 van Yunio
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) to honoreren

2. Dit via de beschikking 'Herziene aanvraag subsidie JGZ
2017' aan Yunio kenbaar to maken

3. Het financiele verschil tussen de subsidiebeschikking 2017
en de beschikking herziene aanvraag subsidie JGZ 2017 mee
to nemen bij de vaststel ling van de subsidie Yunio JGZ 2017

1. Ingestemd met de inrichting van het groencompensatie-
plan 'Ecozone de Knoop 2.0' (d it betreft 22 to realiseren
onderdelen).

2. De sportvelden van SVDW '75 bij De Zumpe na vrijkomen
in juli 2019 in to richten als natuur.

3. Wanneer de boerderij aan de Boddens Hosangstraat 100
vrijkomt van bewoning onderzoeken of de woonfunctie
kan worden gewijzigd in een educatieve functie.

4. Wanneer de sportvelden van sportpark De Bezelhorst in de
toekomst niet meer nodig zijn voor sport, worden deze
bestemd voor natuur.
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Uitgesteld openbaar besluit van 24 april 2018
Ruimte
Toekomst Martinusschool en Augustinusschool 1. De voormalige Martinusschool to verkopen onder de

voorwaarde dat het gebouw bewaard blijft en
gerestaureerd wordt.

2. Maximaal drie woningen toe to staan in de voormalige
Martinusschool.

3. In principe de voormalige Augustinusschool grotendeels
to slopen.

4. In principe een klein deel van de voormalige Augustinus-
school to behouden om dit deel to renoveren en to
verhuren aan Musical Productions Gaanderen (MPG).

5. De financiering van bovenstaande besluiten in
samenhang met de uitvoering van de motie over
maatschappelijk vastgoed in Gaanderen van 22 februari
2018 Hader uit to werken.

6. Raadsmededeling na aanvulling Haar de raad to zenden.
Redactie of to doen door portefeuillehouder.

Burgemeester en viiethouders van Doeti hem,

' i
secre aris urgemeester

.l
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