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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 10 NOVEMBER 2020

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Dre Martens, gemeentesecretaris; 
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

CONFORMSTUKKEN
1 Jaarverslag 2019 informatiehuishouding 

– (2020-0066895)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het rapport Jaarverslag 
informatiehuishouding 2019 opgesteld door de 
gemeentearchivaris
2. Kennis te nemen van de reactie op het 
jaarverslag informatiehuishouding 2019
3. Het jaarverslag en de reactie op te nemen in de 
leesmap van de raad.

VASTE AGENDAPUNTEN
2 Vaststellen besluitenlijst d.d. 3 

november 2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

3 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
4 Subsidieaanvraag Kinderkrant078 – 

(2020-0145108)
Beleid & Ontwikkeling

1. De aanvraag voor een subsidie ‘de Kinderkrant 
Jong078 ’ van stichting Jong078 te honoreren voor 
een bedrag van € 6.132,-.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Principeverzoek Plattelandwoning 

Langeweg 97 – (2020-0139743)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in principe medewerking te verlenen aan het 
omzetten van de agrarische bedrijfswoning 
Langeweg 97 in een plattelandswoning.

6 Aanwijzingsbesluit ondergrondse 
glascontainers – (2020-0147460)

1. Het aanwijzingsbesluit ondergrondse 
glascontainers definitief vast te stellen. 
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Beheer Openbare Ruimte 2. De ingediende zienswijze te beantwoorden door 
middel van de bijgevoegde brief en nota van 
zienswijzen. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die koppelt terug uit het 

portefeuillehoudersoverleg sociaal, waar 
o.a. is gesproken over de bezuinigingen 
van 9 ton.

2. Wethouder Van Die deelt mede dat 
morgen de Dag van de Mantelzorg is. Dit 
jaar zullen geen bloemen aan huis worden 
bezorgd, maar worden cadeaubonnen naar 
de mantelzorgers gestuurd.

3. Wethouder Lafleur deelt mede dat de 
Waterbus momenteel veel inkomsten mis 
loopt en daarom bezuinigingen heeft 
aangekondigd. Een idee is om enkele 
lijnen te schrappen. De regionaal 
portefeuillehouder zal in overleg met de 
Provincie treden over mogelijke 
oplossingen.

4. Wethouder Van Die deelt mede dat 
donderdag a.s. het Algemeen Bestuur van 
de DG&J vergadert over de 2e Burap en de 
begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


