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Zaak / doc nr Z/20/672988 - 714693 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 13-10-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 13-10-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690295 - 714277 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over stageplaatsen in coronatijd. 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1.De schriftelijke vragen beantwoorden conform bijgaand document. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691173 - 713791 

Onderwerp Zienswijze Governanceonderzoek Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de presentaties voor de gemeenteraad, 
Informatie & ontmoeting 29 oktober 2020  

1. om vooraf mee te zenden ter informatie 
2. om in de I&O te gebruiken 

2. in te stemmen met concept zienswijze op het 
governanceonderzoek Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

3. in te stemmen dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd in de 
collegevergadering van 10 november 2020. 

4. bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691103 - 713787 

Onderwerp Zienswijze Inkoopkader Jeugd ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 



Genomen besluit 1. in te stemmen met de presentaties voor de gemeenteraad, 
Informatie & ontmoeting 29 oktober 2020  

1. om vooraf mee te zenden ter informatie 
2. om in de I&O te gebruiken 

2. in te stemmen met concept zienswijze op het inkoopkader Jeugd 
ZHZ 

3. in te stemmen dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd in de 
collegevergadering van 10 november 2020. 

4. bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674446 - 712424 

Onderwerp Advies Parkeerpanel 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Dit advies en bijbehorende presentatie aan de griffie te verzenden om 
op het raadsinformatiesysteem te plaatsen ten behoeve van behandeling 
hiervan in de I&O op 29 oktober met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest. 
2. Het advies van het parkeerpanel 2.0 (2020) te gebruiken om een 
afweging te maken welke onderdelen daarvan een plek krijgen in nieuw 
parkeerbeleid voor de binnenstad. Hierin worden ook de nog niet 
gerealiseerde aanvullende wensen van de eerste parkeerpanels 
meegewogen 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690980 - 713711 

Onderwerp Annotaties AvA MLL Beheer BV dd 29 oktober 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de jaarrekening 2019 van de MLL Beheer 
BV en akkoord te gaan met het verlenen van decharge aan de 
directeur MLL Beheer BV voor het boekjaar 2019; 

2. Akkoord te gaan met de inzet van een samenstellingsverklaring 
ten behoeve van de jaarrekening 2020; 

3. Akkoord te gaan met een bijdrage van € 1000,- ten behoeve van 
het instandhouden van de bestaande communicatieactiviteiten 
inzake  MerwedeLingeLijn Beheer BV; 

4. Wethouder Van der Geest te mandateren om namens het 
college de beslispunten 1 tot en met 3 over te brengen in de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders MLL Beheer BV. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673346 - 713543 

Onderwerp Bestuurlijk overleg Stichting Vestingdriehoek 28 oktober 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken voor het bestuurlijk 
overleg van Stichting Vestingdriehoek op 28 oktober 2020; 



2. In te stemmen met de annotatie voor het bestuurlijk overleg van 
Stichting Vestingdriehoek op 28 oktober 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/435182 - 711639 

Onderwerp Klokkenstoel 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met een subsidie vanuit 'Bliek in Actie'  van € 13.000,-
- voor het realiseren en plaatsen van een klokkenstoel op de 
aangewezen locatie Buiten de Waterpoort. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686078 - 713285 

Onderwerp Motie Vergeet Cultuur, Sport en Welzijn niet 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de uitwerking van de ingediende motie Vergeet 
cultuur, sport en welzijn niet 
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691110 - 713430 

Onderwerp Presentatie I&O Zomernota 2020 Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde presentatie om de voorgestelde 
zienswijze op de Zomernota 2020 van Avres tijdens de I&O op 29 oktober 
2020 in te leiden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691467 - 713572 

Onderwerp Programma en presentaties I&O Arbeidsmarktregio 5 november 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het programma van de I&O Arbeidsmarktregio op 
5 november 2020. 
2. Akkoord te gaan met de presentaties van de sprekers. 
3. Mandaat te verlenen aan wethouder Kraaijeveld om de presentaties 
naar aanleiding van actuele informatie aan te passen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689539 - 713684 



Onderwerp Reactie op Arbeidsvoorwaardennota cao 2021 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Akkoord gaan met bijgevoegde stemverklaring (Reactie op 
Arbeidsvoorwaardennota cao 2021)  


