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Zaak / doc nr Z/20/677019 - 695204 

Onderwerp Aanpassingen loco-burgemeesterschap en quorum, juni 2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Het loco-burgemeesterschap tot en met 30 juni 2020 als volgt in te 
delen: 1e loco-burgemeesterschap Joost van der Geest, 2e loco: Dick 
van Zanten, 3e loco: Eelke Kraaijeveld, 4e loco: Ro van Doesburg; 
2. Het loco-burgemeesterschap vanaf 1 juli 2020 als volgt in te delen: 1e 
loco-burgemeesterschap  Dick van Zanten, 2e loco: Eelke Kraaijeveld; 3e 
loco: Joost van der Geest, 4e loco: Ro van Doesburg; 
3. Collegevergaderingen ook telefonisch kunnen plaatsvinden om aan het 
vergaderquorum conform artikel 56 Gemeentewet te voldoen; 
4. De raad te infomeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 696479 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 2-06-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 2-06-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677221 - 694329 

Onderwerp aanvullende maatregelen corona 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. instemmen met het verlengen van de maatregelen gemeentelijke 
belastingen i.v.m. Corona tot 1 september 2020: 
-de betaaldatum van de aanslagen die in januari zijn verzonden bij wijze 
van generieke maatregel automatisch te verlengen tot 1 september, met 
de mogelijkheid om door middel van maatwerkafspraken verder uitstel te 
verlenen tot 31 december. 
-degenen die via automatische incasso betalen de mogelijkheid te 
bieden om opschorting aan te vragen van de incassotermijnen tot en met 
augustus. 
-tot 31 augustus geen nieuwe aanslagen op te leggen, tenzij een 
belastingplichtige zelf verzoekt om eerder een aanslag te mogen 



ontvangen. 
2. instemmen met het verlengen van de Coronamaatregelen huurders 
van gemeentelijk vastgoed, 
-  uitstel van de betaling van de huur tot 1 september 2020 en daarna 
maatwerkafspraken maken over de inning van de huur van de maanden 
maart-augustus. 
3.de mogelijkheden te onderzoeken tot gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding van huur, de lijn van de markt daarbij te volgen en indien 
nodig een raadsvoorstel uit te werken. 
4.bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678292 - 695757 

Onderwerp Negende nieuwsbrief van de Dienst Gezondheid & Jeugd d.d. 4 juni 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de negende nieuwsbrief van de DG&J d.d. 4 
juni 2020. 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681468 - 695349 

Onderwerp Vaststelling subsidieregeling Beschermd Wonen 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De subsidieregeling Beschermd Wonen 2020 vaststellen. 
2. Kennis te nemen van de beleidsregels subsidieregeling Beschermd 
Wonen 2020 centrumgemeente Dordrecht.  


