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BesluitOnderwerp

SamenvattingCorona

Het college brengt in de komende crisisperiode relevante onderwerpen uit

diverse portefeuilles actief en voorzien van een passende boodschap naar

buiten.

 

Besluit

Het College stemt in met bijgaand voorstel om in de komende crisisperiode

relevante onderwerpen uit diverse portefeuilles actief naar buiten te brengen

met een boodschap van betreffende  portefeuillehouder die past bij de actu-

ele situatie.

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college informeert de gemeenteraad over de actuele stand van zaken van

de coronacrisis en de maatregelen.

 

Besluit

Het college mandateert de burgemeester om de RIB vast te stellen.

 

  

SamenvattingAansluiten bij Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Het college heeft besloten om niet aan te sluiten bij het Convenant Klimaat-

adaptief Bouwen. Het college is het wel eens met diverse ambities uit het

convenant.

 

 

Besluit

Het college stemt niet in met het Convenant, het college is het wel eens met

diverse ambities uit het convenant.

 

  

SamenvattingEvaluatie cameratoezicht Veerweg Bergambacht

Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van het cameratoezicht

aan de Veerweg in Bergambacht. De informatie in de evaluatie is afkomstig

van zowel politie als de boa’s over het jaar 2019.

 

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de evaluatie van het cameratoezicht aan de Veerweg

in Bergambacht

2. Besluit de raad hierover te informeren door middel van een RIB.

De burgemeester wordt gemandateerd om de RIB nog aan te vullen.

 

  

SamenvattingUitgangspunten en financiële uitwerking impact coro-

navirus op inkoop Het college stemt in met de regionale uitgangspunten coronacrisis, waarmee

invulling wordt gegeven aan de wettelijke opdracht om de continuïteit van 

zorg en ondersteuning, onder alle omstandigheden – dus nu ook ten tijde van

de coronacrisis – te waarborgen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de regionale uitgangspunten en financiële uitwerking

diensten Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen gedurende coronacrisis

2. Informeert de Gemeenteraad hierover in de wekelijkse Raadsinforma-

tiebrief

 

  

SamenvattingBeslissing op bezwaar voorkeursrecht te Gouderak
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Het college heeft de raad voorgesteld om de adviezen van de commissie be-

zwaarschriften over te nemen en de bezwaren inzake de besluiten tot vestiging

van een voorkeursrecht te Gouderak ongegrond te verklaren.

 

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de adviezen van de Commissie Bezwaarschriften

inzake het gelegde voorkeursrecht te Gouderak;

2. Stelt de raad voor te besluiten in lijn met de adviezen van de Commis-

sie Bezwaarschriften en derhalve de bezwaren ongegrond te verklaren.
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