Nr. e200029495
Casenr. 20e0003999

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 juli 2020

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer L.A. van der Velden, wethouder
Openbaar deel

1.

2.

3.

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
Nieuwe ontsluiting Veldwijk op de Westflank (20e0003431)
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van GoudappelCoffeng “Ruimtelijke inpassing ontsluiting
Veldwijk op de Oude Nijkerkerweg” (e200022179).
2. Akkoord te gaan om de ontsluiting conform de voorgestelde kruisingsvorm te laten verlopen.
3. Akkoord te gaan met de informatiememo aan de raad (e200022181).
Onderwerp
Provinciale subsidie Wijk van de Toekomst (20e0004073)
Besluit
1. Kennis te nemen van de financiële aspecten rondom de provinciale subsidie Wijk van de
Toekomst.
2. De raad met het bijgevoegde raadsvoorstel (e200029440) voor te stellen de nog te dekken
proceskosten, een bedrag van € 312.000,00 over de jaren 2021 t/m 2026, te dekken uit de
bestemmingsreserve duurzaamheid.
3. Daarnaast voor te stellen de hiervoor benodigde middelen binnen de bestemmingsreserve
duurzaamheid vrij te geven.
4. Tevens de raad voor te stellen de nog te autoriseren gelden voor programmaplan
Duurzaamheid, een bedrag van (afgerond) € 82.000,00 vrij te geven.
5. Tot slot voor te stellen de financiële gevolgen door middel van een begrotingswijziging te
verwerken in de 5e bestuursrapportage.
6. De raad te informeren over de stand van zaken project Wijk van de Toekomst met bijgevoegde
voortgangsrapportage (e200029442).
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