Nr. e200013407
Casenr. 20e0001863

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 31 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
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Onderwerp
Informatie-update vanuit Gemeentelijk Beleidsteam inzake aanpak Coronacrisis
Besluit
Het college neemt kennis van de wekelijkse mondelinge terugkoppeling door de burgemeester van
zijn aanpak ter lokale uitvoering van de door de (voorzitter van de) Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
Onderwerp
Renovatie rioolinspectieputten 2020 (20e0002624)
Besluit
1. In te stemmen met het renoveren van zes rioolputten.
2. Deze werkzaamheden aan te besteden door een onderhandse aanbestedingsprocedure conform
het ARW 2016 op basis van EMVI waarin zowel de prijs als de kwaliteit wordt meegewogen.
3. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000,-- en de hieruit voortvloeiende
kapitaallasten te dekken in het nieuwe ZAP 2021.
4. Bij het opstellen van het nieuwe ZAP de kapitaallasten mee te nemen in de berekening van de
tarieven rioolheffing.
5. Budgettaire gevolgen te verwerken in de eerstvolgende Bestuursrapportage.
Onderwerp
Rapportage 2019 meldingen woon-en leefomgeving (20e0002621)
Besluit
1. De rapportage 2019 meldingen woon-en leefomgeving (e200006350) ter informatie voor de
gemeenteraad ter inzage te leggen.
2. Ter bevordering van de logische leesbaarheid de volgorde van tabel 2.1 in overeenstemming
brengen met die van de andere tabellen (2017 t/m 2019 i.p.v. andersom).
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Besluitenlijst vergaderring 31 maart 2020
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