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Nr
0

Onderwerp

Advies/Beslispunten

Vaststellen agenda

Wethouder van Schie heeft het voorstel vaststelling
adressenlijst verpauperde panden (657010)
teruggenomen.

1

Raadsvoorstel Najaarsnota 2021
(689553)

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
besluiten deze aan te bieden aan de raad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Drenth.
2

Raadsvoorstel Septembercirculaire
2021 (691430)

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
besluiten deze aan te bieden aan de raad.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Drenth.
3

Raadsvoorstel Transitievisie Warmte
M-G 2021 (97298)

1. instemmen met bijgaand raadsvoorstel en
besluiten deze aan te bieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst WSW (649044)

1. Instemmen met de bijgevoegde achtervangovereenkomst met het WSW (Waarborgfonds
Sociale Woningbouw).
2. Kennis nemen van het voornemen van het
WSW om al bestaande achtervangovereenkomsten (borgstellingen) aan te passen
zodat zij aansluiten op de nieuwe uitgangspunten.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Collegevoorstel Jaarverslag
commissie bezwaarschriften 2020
(689354)

1. Het jaarverslag voor kennisgeving aannemen
en de aanbevelingen over te nemen.
2. Het jaarverslag ter kennisgeving aanbieden
aan de raad.
3. Naar aanleiding van het jaarverslag in gesprek te gaan met een delegatie van het
college, ambtelijke vertegenwoordiging en
de commissies en volgend jaar het jaargesprek voorafgaand aan de vaststelling van
het verslag te laten plaatsvinden.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
stemt in met de raadsbrief met redactionele
wijziging onder mandaat van burgemeester
Hoogendoorn en besluit deze aan te bieden aan de
raad.
6

Collegevoorstel Biblionet 2020 en
2022 (680999)

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van
Biblionet;
2. De subsidie van 2020 definitief vaststellen
op €1.576.400,-;
3. Instemmen met het producten- en diensten
catalogus-voorstel van Biblionet voor 2022;
4. De gemeentelijke subsidiebijdrage ad
€1.342.732,- voor 2022 beschikbaar stellen;
5. Vanuit het Onderwijs Achterstanden Budget
een bijdrage van €210.000,- aanvullen op de
gemeentelijke subsidie voor specifieke taken
van Biblionet op dit vlak;
6. Biblionet schriftelijk berichten over deze
kennisneming en vaststelling over 2020.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

7

Raadsvoorstel Nieuwbouw BWRI
(666574)

1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op bijlage 1
‘Financiën nieuwbouw BWRI’ behorende bij
raadsvoorstel ‘Nieuwbouw BWRI’ zaaknummer 666574 op grond van artikel 10 lid 2b
Wob conform de onder argumenten weergegeven onderbouwing.
2. In te stemmen met raadsvoorstel ‘Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 'financiën
nieuwbouw BWRI' en deze ter besluitvorming
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aan te bieden aan de raad
3. In te stemmen met raadsvoorstel ‘Nieuwbouw BWRI’ en deze ter besluitvorming aan
te bieden aan de raad.
Besluit
Het college besluit op grond van artikel 25 lid 2
Gemeentewet geheimhouding op te leggen op
bijlage 1 ‘Financiën nieuwbouw BWRI’ en op de
paragraaf financiën (pagina 21 t/m 24) van bijlage 2
‘Presentatie bureau abcnova met een financiële
uitwerking van de scenario’s’ behorende bij
raadsvoorstel ‘Nieuwbouw BWRI’ zaaknummer
666574 op grond van artikel 10 lid 2b Wob conform
de onder argumenten weergegeven onderbouwing.
Het college besluit ten aanzien van de beslispunten
2 en 3 conform voorstel met redactionele wijziging
onder mandaat van wethouder Verschuren.

8

Lijst algemene uitnodigingen college

Er zijn geen algemene uitnodigingen.

9
10

Raad (terugblik en vooruitblik)
Stand van zaken Corona-team

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken Corona-team.

11

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken gevolgen gaswinning.
De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken NPG.

12

Rondje ervaringen delen wijken en

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
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dorpen
Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders
Het vaststellen van de besluitenlijst

16

Sluiting

13

14

Vergadering college van B&W

De pers- en activiteitenlijst wordt doorgenomen.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.
-

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

