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Aanwezig:
De h
heer A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De h
heer A.L. Klap
ppe, wethoude
er
De h
heer W. Vogellsang, wethou
uder
De h
heer L.A. van der Velden, wethouder
w
De h
heer dr. J.A. de
d Haan, weth
houder
De h
heer A.M. Wes
ststrate, geme
eentesecretarris
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nbaar deel

1.

2.

3.

Onderwe
erp
Integraal Huisvestings
splan Onderwijs 2020-2030
0 (19e000729
98)
Besluit
aad voor te stellen het Inte
egraal Huisves
stingsplan Onderwijs 2020
0-2030 vast te
e stellen.
1. De ra
2. De financiële uitwerking van de
e afzonderlijk
ke projecten mee
m te nemen
n in de besluittvorming de
ende jaren.
kome
3. De werkgroep
w
huisvesting in sttand te houde
en en in te bed
dden in het LLEA, de lokaal educatieve
agenda.
w
huisvesting op te
e dragen voor uitwerking zorg
z
te drage n voor een
4. De werkgroep
maattschappelijke voorziening iin de wijk Veldwijk.
5. De werkgroep
w
huisvesting op te
e dragen in sa
amenspraak met
m het LEA zzorg te dragen
n voor een
(gem
meentelijke) visie op het Int egraal Kindce
entra (IKC).
Onderwe
erp
Aanleg ve
erkeersdremp
pel Schoolpad
d (20e0002189)
Besluit
et de aanleg vvan een verkee
ersdrempel op het Schoolp
pad.
1. In te stemmen me
2. In te stemmen de kosten ten la
asten te breng
gen op krediet 7010404.
Onderwe
erp
Raadsinfo
ormatiememo
o verbonden p
partijen
Besluit
nisnemen van de actualiteitten van de verbonden partijen.
1. Kenn
2. Deze
e informatiem
memo aanbied
den aan de raa
ad ter informa
atie.
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