
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 21 april 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.098008 - 678629 

Onderwerp Raadsinformatiebrief beantwoording motie rentetarieven 
kredietverstrekkingen Kredietbank Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Instemmen met afhandeling van de motie en de raad te informeren 
door bijgevoegde raadsinformatiebrief met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434686 - 688162 

Onderwerp Update voortgang verkoop aandelen Eneco 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over het verkoopproces van 
de Eneco-aandelen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677871 - 688385 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 Corona 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit Akkoord te gaan met het verzenden van bijgaande beantwoording van de 
schriftelijke vragen van D66 met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van Zanten ten aanzien van de financiële 
componenten en nadere afstemming met wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677832 - 688422 

Onderwerp Reiniging bovengrondse GFT-containers 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit  
- Kennis te nemen van de verhoogde en stevige offerte van Van Beek 
Cleaning voor het schoonmaken van de GFT-containers; 



- In te stemmen met de inmiddels in overleg met de 
portefeuillehouder ingezette verminderde service voor 2020, zijnde van 
vier naar twee wasbeurten; 
- In te stemmen met het per 2021 stoppen van de wasbeurten, Van Beek 
Cleaning door tussenkomst van de GR Waardlanden te bedanken voor 
de afgelopen jaren uitgevoerde werkzaamheden; 
- De circa 6300 particuliere huishoudens op de hoogte te stellen van het 
in 2020 minder en vanaf 2021 niet meer laten wassen van de containers 
en via een intensieve campagne in te lichten op welke wijze de 
containers kunnen worden schoongehouden en -gemaakt; 
- De gemeenteraad via een bijgevoegde raadsinformatiebrief op de 
hoogte te stellen van dit besluit.  
 
 
 
  
 
  
  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677907 - 688771 

Onderwerp Raadsinformatiebrief over de stand van zaken stikstofproblematiek 
(stikstofregistratiesysteem) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 
stand van zaken rondom de stikstofproblematiek. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677355 - 688920 

Onderwerp RIB 09-04-2020 Avres dienstverlening tijdens de corona-crisis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 688951 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-04-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-04-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677892 - 689127 

Onderwerp Plantseizoen 

Afdeling Team Stadsbeheer 



Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde RIB. 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde RIB in kennis te stellen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678292 - 689344 

Onderwerp Nieuwsbrief DG&J 16 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. 


