Nr. e200011194
Casenr. 20e0001863

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 maart 2020

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer L.A. van der Velden, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel

1.

Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2020 (20e0002280)
(Besproken i.a.v. G. van Lohuizen (Afdeling Financiën)

2.

Besluit
1. De inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2020 (met inachtneming van enkele redactionele
aanpassingen) vast te stellen.
2. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld ter informatie
voor te leggen aan de raad.
3. De incidentele budgetten 2020 voor Vitale Vakantieparken vrij te geven.
Onderwerp
Ontwerp-verkeersbesluit fietsstroken Jhr. dr. C.J. Sandbergweg (20e0002230)
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerp-verkeersbesluit voor het instellen van fietsstroken op de
Jhr. dr. C.J. Sandbergweg.
2. Het ontwerp-besluit aan te vullen met een uitzondering voor “wild-spotters” tijdens het burlseizoen (tijdsafbakening in weken en uren, alsmede de juridische vormgeving nader te bepalen
i.o.m. wethouder Vogelsang).
3. De informatiememo ‘Lagere snelheden Jhr. dr. C.J. Sandbergweg’ ter informatie voor te leggen
aan de raad.
In reactie op het verzoek van B&W het volgende beslispunt toegevoegd:
4. Beslispunt 2 te wijzigen in ‘wild-spotters kunnen parkeren in de bermen van de Jhr. dr. C.J.
Sandbergweg’ en in te stemmen met het hierop aangepaste ontwerp-verkeersbesluit.
5. Het college is niet bereid enige concessie te doen aan de vereiste kwaliteit van oplevering van
het wegdek. De eerder vastgestelde lijn dient consequent uitgevoerd te worden.
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