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Vergaderdatum 14 januari 2020 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z/19/436565 - 675856 

Onderwerp Aanvraag garantstelling 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit Onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor 
de richtige nakoming van alle verplichtingen van G.A.T.V. Typhoon uit 
hoofde van de nog af te sluiten hypothecaire lening met lineaire aflossing, 
overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie 
E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR 
400.000,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te 
rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670920 - 676078 

Onderwerp Overzicht externe vertegenwoordiging collegeleden 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Het bijgevoegde overzicht Externe vertegenwoordiging vast te stellen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/672072 - 676576 

Onderwerp Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst 
Gezondheid & Jeugd (DG&J) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de concept zienswijze (bijgevoegde brief) op het 
Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd 2020-2023 
2. De raad voor te stellen de concept zienswijze vast te stellen en vóór 19 
maart 2020 toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de Dienst 
Gezondheid & Jeugd 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437814 - 677167 

Onderwerp Beslissing op bezwaar last onder dwangsom bewoning bijgebouw Willem-
Alexanderlaan 6 te Dalem 



Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van Rechtsagent B.V. namens de heer P.A. van 't 
Hoog:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en de besluiten van 11 september 2019 

en 2 oktober 2019 in stand te laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z.112576 - 677221 

Onderwerp Presentatie nota Vastgoedbeleid 2020 - 2023 (i&o 16 januari) 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie nota Vastgoedbeleid 2020 - 2023 
ten behoeve van de I&O op 16 januari 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672984 - 677239 

Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen doordecentralisatie Beschermd 
wonen en Opvang 2020 -2031 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit De raad te informeren met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief over 
de ontwikkelingen doordecentralisatie Wmo Beschermd wonen en 
Opvang 2020-2031 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 677360 

Onderwerp Openbare besluitenlijst d.d. 7-01-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst d.d. 7-01-2020 


