Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

24-03-2020

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

Virtueel via MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst 17 maart 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van 17 maart vast te stellen.
Conform
3

Voorstel-Ambitiestatement groenste fietsnetwerk van Nederland

Besluit
1. In te stemmen met het ondertekenen van het ambitiestatement
"Groenste fietsnetwerk van Nederland" voor wat betreft
'meekoppelen' ecologie en het ondertekenen van het
beheerconvenant Prachtlint.
2. Ontwerpbesluit Burgemeester: Volmacht te verlenen aan de heer
A.M.J.M. Janssen, in zijn hoedanigheid als wethouder VROM,
Duurzaamheid, Recreatie & Cultureel Erfgoed, tot het
ondertekenen van het ambitiestatement "Groenste fietsnetwerk
van Nederland".
Niet conform, voorstel komt later terug op de collegeagenda.
Vanwege de coronacrisis is de ondertekening van het ambitiestatement
verplaatst naar september 2020. Dit uitstel geeft lokaal de mogelijkheid
om de ecologische wensen uit het coalitie-akkoord te betrekken bij de
ombuigingsvoorstellen. Er wordt hiermee nog niet getornd aan de
uitgezette lijnen uit het coalitie-akkoord.
4

Procesvoorstel ombuigingen

Besluit
Het procesvoorstel ombuigingen vast te stellen.

Conform met de volgende opmerkingen uit het college.
Het oorspronkelijk proces is vanwege de volgende aspecten niet
realistisch:


Vanwege de coronacrisis is het ambtelijk uitwerken van de
scenario's lastig



Het college kan onvoldoende inhoudelijk betrokken worden en
daarmee is een deugdelijk proces richting college en raad niet
haalbaar



Er is geen invulling te geven aan een gesprek met de samenleving

Er is daarom voorgesteld om in de kaderbrief een uitgewerkt voorstel te
presenteren om te komen tot een sluitende begroting 2021 met zoveel
mogelijk technische maatregelen Hier wordt de komende periode aan
gewerkt.
In aanloop naar de begroting worden de scenario's voor na 2021
bestuurlijk besproken.
De concept raadsinformatiebrief wordt hierop aangepast en ter
goedkeuring rondgestuurd aan de collegeleden.
5

Voorstel -Tijdelijke verruiming winkeltijden

Besluit
De tijdelijke verruiming winkeltijden vast te stellen.
Conform
6

Voorstel-Planning lokaal beleidsplan sociaal domein

Besluit
De raad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de planning
van het lokaal beleidsplan sociaal domein.
Conform
Vastgesteld op 31 maart 2020
de secretaris,

de burgemeester,

R. van Netten

A.J. Moerkerke
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