BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2020.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
S. van Die
R.J. Lafleur
A.J.M. Martens

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 juni 2020.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 23 juni 2020.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

De bouw in De Volgerlanden loopt goed door.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen

De commissievergaderingen worden besproken.

Actie/info
SECR

,
,
,
,
,

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Memo ALV VNG.

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

Best.Zkn.

2.1

Proces planning begroting 2021 (2020-0075180).

Het college neemt kennis van de bijgevoegde planning.

Best.Zkn.

2.2

Beantwoording art. 48 vragen kwijtschelding ZZP-ers
(2020-0078502).

Besloten wordt de beantwoording van de vragen conform art. 48
Reglement van Orde van de fractie Echt voor Ambacht vast te
stellen.

DeVo

2.3

Dekking inrichtingskosten Het Landje (2020-0063447).

Besloten wordt:
1. het bedrag van € 185.000,00 voor de inrichtingskosten van
Het Landje mee te nemen bij de resultaatsbestemming
van de jaarrekening;
2. de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Best.Zkn.

2.4

Beantwoording technische vragen Jaarrekening en
Kadernota (2020-0075184).

Besloten wordt akkoord te gaan met de beantwoording van de
technische vragen bij de Jaarstukken 2019 en Kadernota 2021.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

3.1

Voorlopig lokaal sportakkoord (2020-0068169).

Best.Zkn.

B&O

De memo met het advies voor de Ledenraadpleging VNG ALV 2020
is besproken en akkoord.

Besloten wordt kennis te nemen van het lokaal sportakkoord en
het akkoord te verzenden naar de Vereniging Sport en
Gemeenten.

B&O

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Planologische procedure i.v.m. verhuizing koetsenverhuurbedrijf Baan (2020-0012040).

Besloten wordt de procedure te starten voor het
ontwerpbestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf, Energieweg 1
(naast Krommeweg 20) met IDN:
NL.IMRO.0531.bp42NaastKromme20-2001.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Het college stelt de raadsinformatiebrief over het groenbeheer vast en besluit om die z.s.m. naar de naar de gemeenteraad te
sturen.

2.

Het college stelt de raadsinformatiebrief over de evaluatie van het bomenbeleidsplan vast en besluit om die naar de
gemeenteraad te sturen.

3.

Wethouder Flach deelt mede dat hij binnenkort een gesprek heeft met enkele directeuren van woningcorporaties.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2020,
de secretaris,

de burgemeester,

