Onderwerp:
raadsvergadering

Wijhe, 11 januari 2019

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Olst-Wijhe, die
gehouden wordt op maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe.
De voorzitter,

A.G.J. (Ton) Strien.

AGENDA
I.

OPENING, SPREEKRECHT, VRAGENRONDE RAADSLEDEN, BESLUITENLIJST en
MEDEDELINGEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Vaststellen agenda.
Spreekrecht inwoners.
Vragenronde raadsleden.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 3 december 2018.
Mededelingen.

II.

INGEKOMEN STUKKEN
BRIEVEN VAN BURGERS EN INSTANTIES

7.

Ingekomen stukken.

8 t/m 10

VOORSTELLEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

-----------------------------------------------OPINIËREND---------------------------------------------------------------8.

Voorstel tot het vaststellen van de notitie 'Evaluatie Bibliotheekwerk Olst-Wijhe
2014-2018' (11317-2018)
Portefeuillehouder: wethouder de heer A.G.J. (Anton) Bosch
In 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van het
Bibliotheekwerk in Olst-Wijhe. In het najaar 2018 is dit beleid geëvalueerd. De resultaten
van de evaluatie zijn vastgelegd in de notitie ‘Evaluatie Bibliotheekwerk Olst-Wijhe 20142018’. Naast resultaten wordt ook weergegeven hoe betrokken partijen / inwoners het
beleid ervaren hebben, welke relevante ontwikkelingen er zijn en wordt er een voorstel
gedaan voor het bibliotheekbeleid voor de korte (tot en met 2020) en langere (na 2020)
termijn.

9.

Voorstel tot verlenging van het transformatieprogramma sociaal domein
(12389-2018)
Portefeuillehouder: burgemeester de heer A.G.J. (Ton) Strien
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de
gewijzigde Wmo en de Participatiewet. De landelijke stelselwijziging was onder meer
gericht op snellere, betere, effectievere en integrale ondersteuning en zorg. Deze
transformatie vraagt om vernieuwing, creativiteit en houdingsverandering bij alle partijen.
Met een programmatische aanpak wordt deze beweging gestimuleerd en ondersteund.
Voorgesteld wordt om de looptijd van het huidige programma transformatie sociaal domein,
dat nog tot 1 mei 2019 loopt, tijdelijk te verlengen, tot 1 juli 2020.

10.

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen gemeente Olst-Wijhe 2018 (11267-2018)
Portefeuillehouder: burgemeester de heer A.G.J. (Ton) Strien
Met ingang van 25 mei 2018 is de huidige privacywetgeving vervangen door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen regelt verstrekkingen aan organen van de gemeente en
verstrekkingen aan derden.

III.

SLUITING

11.

Sluiting.

