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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 27 oktober 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.

2.

3.

4.

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
Woonruimteverdeling 2019 (20e0002081)
Besluit
1. Kennis te nemen van de cijfers van de woonruimteverdeling in 2019 door middel van de vier
rapporten Jaarrapportage woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2019, Jaarverslag
Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe+, Jaarverslag 2019 Bezwarencommissie
en Jaarcijfers 2019 Centrale Uitgang.
2. Dit informatiememo ter informatie voor te leggen aan de raad.
Onderwerp
Beantwoording vragen ChristenUnie inzake Stichting WRBT (20e0005013)
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de ChristenUnie inzake de
Stichting WRBT;
2. De beantwoording te verzenden naar de fractie van de ChristenUnie via de griffie.
Onderwerp
Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds
Besluit
1. De informatienotitie septembercirculaire voor kennisgeving aan te nemen.
2. De effecten van de septembercirculaire te betrekken bij de behandeling van de
Programmabegroting 2021-2024 en het Heroverwegingstraject 2020.
3. De effecten voor 2020 te verwerken in de 7e Bestuursrapportage 2020
4. De raad over de uitkomsten te informeren door middel van bijgevoegde concept raadsmemo.
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Besluitenlijst vergaderring 27 oktob er 2020
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