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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 6 oktober 2020
Aanwezig:
De heer A.L. Klappe, locoburgemeester;
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/algemeen directeur.
Afwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester (met kennisgeving).

Openbaar deel
1.

2.

Onderwerp
Informatie-update vanuit Gemeentelijk Beleidsteam inzake aanpak Coronacrisis
Besluit
Het college neemt kennis van de wekelijkse mondelinge terugkoppeling door de (loco-)burgemeester
van zijn aanpak ter lokale uitvoering van de door de (voorzitter van de) Veiligheidsregio Noord- en
Oost Gelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
Onderwerp
Kerntakendiscussie onderdeel accommodatiebeleid (19e0008494)
Besluit
1. Kennis nemen van het rapport Verkenning Accommodatiebeleid d.d. 18 september 2020.
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde conclusies uit het rapport.
3. Akkoord te gaan op basis van aanbevelingen 1,2 en 3 een plan van aanpak te maken om dit uit
te werken.
4. Akkoord te gaan aanbeveling 4 op te nemen in het interne werkproces.
5. Akkoord te gaan om voor aanbeveling 5 binnen Meerinzicht en de Vastgoedtafel nadere
afspraken te maken over vergelijkbaarheid van kerngegevens en samen aanbesteden.
6. De vervolgstappen uit het rapport op te schorten totdat de hiervoor genoemde aanbevelingen
zijn uitgewerkt.
7. Indien er financiële consequenties zijn die niet passen binnen de kadernota/taakstellingen, dan
zal de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.
8. De gemeenteraad in het kader van de heroverwegingsvoorstellen te informeren over het thans
voorgenomen proces.
9. Na uitwerking van de vervolgstappen als bedoeld onder 6 het rapport aan te bieden aan de
gemeenteraad en de raad te informeren over de te realiseren verbeterpunten in het
vastgoedmanagement.
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