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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z.112056 - 674655 

Onderwerp Resultaten klimaatstresstest Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de resultaten van de regionale klimaatstresstest. 
2. De raad via bijgaande concept-raadsinformatiebrief informeren over 
de stand van zaken. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671940 - 675539 

Onderwerp Verzoek om zienswijze Uittredingsvoorwaarden Lingewaal GR Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met verzending van het raadsvoorstel m.b.t. de 
zienswijze met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438735 - 676818 

Onderwerp RIB volwasseneneducatie (WEB) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en 
de factsheets met inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671569 - 678956 

Onderwerp Brief verzoek tijdige inzending concept Jaarstukken 2019 en begroting 
2021 gemeenschappelijke regeling 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met de bijgevoegde uitgaande brieven verzoek om 
tijdige inzending concept Jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 
gemeenschappelijke regeling. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/673695 - 679084 

Onderwerp Subsidie t.b.v. haalbaarheidsstudie toeristische doorontwikkeling 
Munnikenland 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 5.000 
aan Slot Loevestein voor de uitvoering van een 
haalbaarheidsstudie ten behoeve van toeristische 
doorontwikkeling van het Munnikenland; 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegde subsidiebeschikking en de 
daarin genoemde voorwaarden; 

3. De kosten te dekken uit het budget voor toeristisch beleid 
(608050/42420). 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674079 - 679582 

Onderwerp Presentatie klankbordgroep Financiën schuldpositie 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1.Instemmen met bijgevoegde presentatie voor de klankbordgroep 
Financiën op 6 februari 2020 met instemming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 680253 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 28-01-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 28-01-2020 


