Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

27-10-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente, J. Uitslag, R. van Leeuwen, A. Schuurman en H. van der Woude

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord.

3

Actieplan Verkeersveiligheid 2021
Besluit
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het Actieplan Verkeersveiligheid 2021;
2. Kennis te nemen van de aanmelding voor subsidie bij de provincie;
3. De raad te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - R.L.

4

Update stikstof
Besluit
1. Kennis nemen van de bijgevoegde update over stikstof;
2. De raad via het RIS hierover informeren via bijgevoegd informatiedocument.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

5

Notitie implementatie rechtmatigheidsverantwoording
Besluit
1. In te stemmen met de notitie 'implementatie rechtmatigheidsverantwoording, waarin
o.a. is opgenomen:
• a. Voorstel voor te hanteren verantwoordingsgrens (zie 4.3);
• b. Wijze van verankering van de wetswijziging in lokale regelgeving begin 2021
(zie 6.2);
• c. Na implementatie van de wetswijziging het gesprek aan te gaan met de raad
over eventuele verdere doorontwikkeling (zie 7.2);
2. De notitie 'implementatie rechtmatigheidsverantwoording' te plaatsen op het RIS (ten
behoeve van bespreking in de commissie planning en control) en hiertoe bijhorende
memo 'informatie voor de raad' vast te stellen.
Concerncontrol - J.V.

6

Memo beleidsindicatoren
Besluit
1. In te stemmen met de memo beleidsindicatoren;
2. De memo te plaatsen op het RIS en hiertoe de bijhorende memo 'informatie voor de
raad' vast te stellen.
Concerncontrol - J.V.

7

2e Verlenging Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020
Besluit
Het college neemt kennis van het besluit van de voorzitter van de raad waarbij besloten
is dat de Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020 vervalt op 1 januari 2021.
Raadsgriffie - J.L.

8

3e wijziging van de Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2018
Besluit
De 3e wijziging van de Aanwijzings-en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2018
vast te stellen.
Bedrijfsvoering - H.K.
Vastgesteld in de vergadering van 3 november 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Waarnemend gemeentesecretaris / Algemeen directeur
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