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BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college heeft de burgemeester gemandateerd om de raad met een

raadsinformatiebrief te informeren over de coronamaatregelen en stand van

zaken.

 

Besluit

Het college mandateert de burgemeester om de RIB op enkele punten te ac-

tualiseren en vast te stellen.

 

  

SamenvattingOntwikkellocatie Schoonhovens College en sporthal

De Meent Het college heeft besloten binnen welk gebied de nieuwbouw voor het

Schoonhovens College en sporthal De Meent gerealiseerd moet worden: het 

gebied van de huidige sporthal en een deel van het huidige schoolterrein.

Ook zijn randvoorwaarden vastgesteld waaraan de architect zich straks moet

houden. De planning is dat in juli 2020 de architect bekend is.

 

Besluit

Het College:

Stelt scenario D vast voor de ontwikkellocatie voor nieuwbouw van het

Schoonhovens College en sporthal De Meent, conform bijgevoegde schets.

Stemt in met de stedenbouwkundige randvoorwaarden conform bijlage.

Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde RIB.

  

SamenvattingVoortgang telecommunicatievoorziening - Keuze vaste

telefoons vs mobiele telefoons Het college kiest ervoor alle medewerkers te voorzien van een mobiele tele-

foon. Dit naar aanleiding van een recente businesscase, waarin drie scenario’s 

zijn bekeken en waarin de keuze voor mobiele telefoons voor alle medewerkers

als meest geschikte naar voren kwam.

 

Besluit

Het college stemt in met de vervanging van vaste telefoons door mobiele te-

lefoons.

 

  

SamenvattingVersnelde aanschaf VDI productieservers vanwege ca-

paciteitsproblemen Het college stemt in met de versnelde aanschaf van een servercluster voor

de virtuele werkomgeving en opslag met als doel de dienstverlening geduren-

de de coronacrisis en ook daarna te kunnen garanderen.

 

 

Besluit

Het college:

Stemt in met de versnelde vervanging van de productieservers in verband

met een verhoogde risico op stagnatie van de dienstverlening.

Verstrekt de opdracht tot levering en implementatie van serverhardware

conform de offerte met referentie DOC/2020/4641 en wijkt daarmee gemoti-

veerd af van het inkoopbeleid.

Mandateert het afdelingshoofd S&I voor de ondertekening van de opdracht.

  

SamenvattingBeleidsregels leerlingenvervoer 2020

Het college heeft nieuwe Beleidsregels leerlingenvervoer 2020 vastgesteld.

De belangrijkste wijzigingen zijn een toevoeging van artikel 7, 8 en 9 over

 

fietsafstanden, leerlingenvervoer en ISK (Internationale Schakel Klas) onderwijs

en incidentele wijzigingen in schooltijden en vervoer.

 

Besluit

Het college:

1.    Stelt de nieuwe Beleidsregels leerlingenvervoer 2020 vast en

2.    Trekt de Beleidsregels leerlingenvervoer 2018 en 1e wijzigingen in

 

  

SamenvattingProjectplan: Onze gemeentelijke bijdrage aan de Regi-

onale energiestrategie Midden-Holland
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Het college heeft kennis genomen van het projectplan ‘Gemeentelijke bijdrage

aan de Regionale Energiestrategie Midden-Holland’ en gaat het projectplan

uitvoeren.

 

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het projectplan.

2. Gaat akkoord met de inhoud van het projectplan en de uitvoer.
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