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B en W Uitgelicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een
beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Trendrapportage Banenafspraak 1e kw. 2018
Met de invoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten zijn een aantal
zaken afgesproken. Zoals de verantwoordelijkheden voor mensen met arbeidsvermogen die hulp nodig hebben
bij het vinden van werk. En de afspraken uit het Landelijk Sociaal Akkoord om komende jaren extra banen
beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking.
De trendrapportage geeft inzicht in de voortgang van zowel het aantal personen in het doelgroepenregister als
het aantal banen in onze arbeidsmarktregio. Afgezet tegen de landelijke cijfers.
Op dit moment vullen wij 10,1 fte in door medewerk(st)ers die geregistreerd staan in het Banenregister. Dit komt
overeen met een percentage van ca. 12%. Hiermee voldoen wij ruim aan het landelijk quotum van 1,83%.
Oprichting twee zelfredzame Zwerfafvalbrigades
De toename van zwerfafval is zorgwekkend. De invloed op milieu krijgt in de media ruim aandacht. Steeds meer
van onze inwoners trekken zich dit probleem aan.
In het afgelopen half jaar hebben vier personen zich bij de gemeente gemeld. Zij willen zelf, vrijwillig, zwerfafval
opruimen in hun omgeving. Deze personen hebben hulpmiddelen gekregen en er zijn afspraken gemaakt over
het ophalen van de vuilniszakken. Naast deze vier personen zijn er meer mensen die interesse hebben om zelf
zwerfafval te ruimen. Deze adhoc manier vraagt alleen veel tijd voor de binnen- en de buitendienst.
Wij hebben naar een betere manier van werken gezocht. Hierbij kwamen we uit bij een project van Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). SLG start met inwoners zelfredzame Zwerfafvalbrigades op. Zij hebben
ongeveer 20 brigades in Gelderland opgericht waarbij ruim 300 vrijwilligers betrokken zijn. In onze gemeente
starten wij met 2 Zwerfafvalbrigades.
Aanvraag incidentele subsidie activiteiten veteranen 2018
In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Landelijk wordt hier veel aandacht aan besteed. Op sommige
locaties zijn grote evenementen. Een organisatie van lokale veteranen wil in de aanloop hier naar toe een
aantal openbare activiteiten binnen onze gemeente organiseren. Waaronder een veteranendag op zaterdag 25
mei 2019. De dag heeft verschillende leerzame activiteiten en sluit met een groot concert van de
luchtmachtkapel af. De organisatie plaatst QR codes op verschillende historische plekken. Veteranen geven
vooraf voorlichting op basisscholen. De gemeente draagt de organisatie van een veteranendag al jaren een
warm hart toe. Vandaar deze eenmalige subsidie.

Mededelingen
Op 20, 24 en 31 december zijn wij open tot 13.00 uur. De avondopenstelling op de maandag komt te vervallen.
VraagWijzer West Maas en Waal is op 24 en 31 december telefonisch niet bereikbaar.
Op dinsdag 8 januari is de eerstvolgende persconferentie.

College
Woensdagavond 19 december tussen 17.00 en 19.00 uur is er een inloop bijeenkomst in de raadzaal van het
gemeentehuis. Het gaat over het bestemmingsplan Landgoed de acht morgen. Inwoners kunnen vragen stellen
en de tekeningen bekijken. Wethouder Sander Bos is aanwezig.
Op zaterdag 22 december om 18.00 uur geven de muziekverenigingen van Alphen en Dreumel een
kerstconcert in de Rooms Katholieke kerk van Alphen. Wethouder Ans Mol is aanwezig.

(Deze B en W Uitgelicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten van de laatste
collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van besluiten uit eerdere collegevergaderingen.
De publicatie van een samenvatting in B en W Uitgelicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de
gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct betrokkenen via
de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan).

