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Zaak - doc nr Z/19/438892 - 668504 

Onderwerp Vaststellen MOP's 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. Het beheerplan civiele werken en bruggen 2020-2025, inclusief het 
meerjarenonderhoudsplan 2020-2039, vast te stellen. 
2. Het beheerplan openbare verlichting 2020-2024, inclusief de financiële 
paragraaf vast te stellen. 
3. De actualisatie Buitensportaccommodaties, inclusief het financiële 
meerjarenonderhoudsplan vast te stellen. 
4. De financiële gevolgen van de geactualiseerde beheerplannen civiele 
kunstwerken en bruggen te verwerken in een begrotingswijziging. 
5. De financiële gevolgen van het geactualiseerde 
meerjarenonderhoudsplan Buitensportaccommodaties te betrekken bij de 
perspectiefnota 2021-2024. 
6. De voordelen behaald op de energielasten als gevolg van het gebruik 
van de LED-verlichting bij de verenigingen te laten en gelijktijdig verder af 
te zien van kwijtschelding OZB 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674868 - 681145 

Onderwerp Wachtruimte Riveer 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit  
1. De ruimte die Riveer huurt voor haar reizigers beter herkenbaar te 
maken als wachtruimte.  
2. De ruimte een nette, heldere en moderne inrichting te geven met sta- 
en zitplekken als ook oplaadvoorzieningen voor telefoon en tablets. 
3. De wachtruimte alléén open te stellen tijdens de dienstregeling 
van Riveer. 
4. In overleg met de exploitant van Boulevard een duidelijke scheiding te 
maken tussen de wachtruimte en de horeca. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674835 - 686888 

Onderwerp Conceptversie jaarstukken 2019 

Afdeling Team Financiën 



Genomen besluit 1. De concept-jaarstukken 2019 vaststellen die ter controle aan de 
accountant worden voorgelegd. 
2. Eventuele op- en aanmerkingen over de conceptversie van de 
jaarstukken 2019 uiterlijk dinsdag 14 april 2020 kenbaar te maken aan 
het team Financien. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677683 - 687377 

Onderwerp AVA BNG 16 april 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit Kennis te nemen (middels bijgevoegde annotatie) van de agendapunten 
en de vergaderstukken van de Algemene Vergadering van de BNG. d.d. 
16 april 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673346 - 687735 

Onderwerp Bestuurlijk overleg Vestingdriehoek 16 april 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen van en in te stemmen met de annotaties voor het 
bestuurlijk overleg van de Vestingdriehoek op 16 april 2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676500 - 688158 

Onderwerp Opvang vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit  
1. In te stemmen met de steun van de oproep van Stichting 
VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for 
Childeren voor de opvang van alleenstaande, kwetsbare kinderen die in 
Griekse vluchtelingenkampen verblijven; 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief, 
met inachtneming van de wijzigingen. 
3. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fracties ChristenUnie- SGP en GroenLinks van 30 maart 2020 inzake 
'Vluchtelingenkinderen op Lesbos' conform bijgevoegde reactie. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673945 - 688254 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 16 april 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en bijbehorende documenten voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Avres op 16 april 
2020. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/678080 - 688283 

Onderwerp Gezamenlijke kick-off bijeenkomst voor gemeenteraden ten behoeve van 
nieuw Grondstoffenbeleid Waardlanden 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In het verlengde van eerdere besluitvorming in uw collegevergadering op 
8 maart jl. en in de bestuursvergadering van GR Waardlanden op 10 
maart jl.: 
1). kennis te nemen van de inmiddels aan de gemeenteraden verzonden 
uitnodiging door GR Waardlanden om deel te nemen aan de op maandag 
20 april a.s. te houden Webinar 'kick-off' nieuw Grondstoffenbeleid; 
2) de raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het 
in de bestuursvergadering van Waardlanden vastgestelde Projectplan 
nieuw Grondstoffenbeleid met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 688433 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 7-04-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 7-04-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678292 - 688775 

Onderwerp Nieuwsbrief DG&J van 8 april 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de nieuwsbrief DG&J. 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis brengen van de raad. 


