Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

21-04-2020
9:30 - 12:00
Aquarium
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman, J. Uitslag en H. van der Woude
H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Besluitregel 3 noodfonds, mandaat college te verwijderen.

3

Begrotingswijziging GGD 2020 en berap
Besluit
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage GGD IJsselland voorjaar 2020;
2. Geen zienswijze in te dienen over de voorgenomen begrotingswijziging 2020/1
volgend uit de Bestuursrapportage GGD IJsselland voorjaar 2020, en daarover het
dagelijks bestuur van de GGD IJsselland te informeren;
3. De raad over dit besluit te informeren via het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

4

Plaats zonnepanelen De Wijnstaete
Besluit
1. Voor de locatie Vilstersedijk 13 af te wijken van de Kaders duurzame
energieopwekking voor Eigen gebruik;
2. In principe in te stemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning voor
50 m² zonnepanelen achter op het perceel Vilstersedijk 13 en onder de
hoogspanningsleidingen;
3. In principe in te stemmen met een uitbreiding van de oppervlakte zonnepanelen naar
100 m² als dit voor eigen gebruik noodzakelijk is.
Ruimteljike Ontwikkeling - S.K.

5

Verklaring inzake ENSIA 2019
Besluit
1. Verklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet (kenmerk
DOC/20/365023) vast te stellen en deze te ondertekenen;
2. Bijlage 1 Collegeverklaring ENSIA 2019 DigiD (kenmerk DOC/20/365024) vast te
stellen en deze te paragraferen;
3. Bijlage 2 Collegeverklaring ENSIA 2019 Suwinet (kenmerk DOC/20/365025) vast te
stellen en deze te paragraferen.
4. In te stemmen met het publiceren van de ENSIA verantwoording 2019 en het
assurancerapport van de auditor op het RIS t.b.v. kennisneming van de documenten
door de Raad.
5. In te stemmen met het opleggen van vertrouwelijkheid op de collegeverklaring en
bijlage 1 DigiD en bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring en het
assurancerapport van de IT auditor op grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet, behoudens toezending van deze bijlagen en rapportage aan de

landelijke toezichthouder. (zie hiervoor ook de sub paragraaf vertrouwelijkheid in dit
voorstel)
Bedrijfsvoering - L.K.
6

Verhuur locatie De Driehoek aan Doomijn
Besluit
In te stemmen met de verhuur van ruimtes in de Driehoek (kon. Julianalaan 14) aan
Stichting Kinderopvang Doomijn volgens bijgevoegde concept-overeenkomst.
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R./A.v.d.N.

7

Corona impact analyse jaarrekening 2019
Besluit
1. In te stemmen met de Corona impact analyse jaarrekening 2019; en
2. de teksten vanuit de Corona impact analyse op te nemen in de jaarrekening 2019.
Concerncontrol - A.v.E.
Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020
E. Van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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