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Nr
1

Onderwerp

Collegevoorstel Mandaatbesluit
Bevolkingszorg Veiligheidsregio
(696170)

Advies/Beslispunten

1. Mandaat te verlenen aan de Officier van
Dienst Bevolkingszorg om in geval van
spoedeisend belang, zonder voorafgaand
overleg met de verantwoordelijke gemeentesecretaris, kosten te maken ten behoeve
het wegnemen van dreiging en gevaar en
schadebeperking tot een bedrag van ad.
€ 5000,-.
2. Mandaat te verlenen aan de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg om in geval van
spoedeisend belang, zonder voorafgaand
overleg met de gemeentesecretaris, kosten
te maken ten behoeve van het wegnemen
van dreiging en gevaar en schadebeperking
tot een bedrag van ad. € 10.000,-.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel.
2

Raadsbrief schriftelijke vragen ex art
33 RvO Passantenhaven Zuidbroek
(700662)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de VVD over de passantenhaven
Zuidbroek.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder De Jong en besluit deze te verzenden aan
de raad.

3

Collegevoorstel Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn (104139)

1. De deelnemersovereenkomst met SVn
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) inclusief de annexen 1, 2, 3 en 5 aan te gaan.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

4

Raadsbrief aanpak verpauperde panden (657010)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over
de aanpak van verpauperde panden.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en
besluit deze te verzenden aan de raad.
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5

Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan
Muntendam, Tolweg Fase 2 (655302)
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1. Instemmen om bijgevoegde raadsbrief aan
te bieden aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief en
besluit deze te verzenden aan de raad.

6

Raadsbrief inzake vragen Gemeentebelangen Welkoop (693673)

1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van Gemeente Belangen over de
procedure inzake de beroepsprocedure
Welkoop.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging en besluit deze te verzenden
aan de raad.

7

Collegevoorstel Buitentoepassing
verklaring Rijkscoördinatieregeling
uitbreiding hoogspanningsstation
Meeden (681108)

1. In te stemmen met het verzoek van Tennet
aan het Ministerie van EZK om de Rijkscoördinatieregeling voor de uitbreiding van
het hoogspanningsstation in Meeden buiten
toepassing te laten. Hiermee wordt de
gemeente bevoegd gezag voor wat betreft
de wijziging van het bestemmingsplan.
Besluit
Het college besluit conform voorstel. Het college
stemt in met bijgaande raadsbrief met redactionele
wijziging onder mandaat van wethouder De Jong en
besluit deze te verzenden aan de raad.
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8

Raadsbrief schriftelijke vragen art. 33
RvO Gemeentebelangen M-G inzake
de Leine (693612)
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1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en
besluiten deze aan te bieden aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met bijgaande raadsbrief met
redactionele wijziging en besluit deze te verzenden
aan de raad.

9

Collegevoorstel Motie algemene
ledenvergadering VNG 26 november
2021

1. Instemmen met het indienen van de motie
Transparante en uitlegbare verdeling
Gemeentefonds voor de Algemene ledenvergadering van de VNG op 26 november
2021.
Besluit
Het college stemt in met de motie met redactionele
wijziging onder mandaat van wethouder Drenth en
besluit deze in te dienen bij de VNG voor de eerst
volgende Algemene ledenvergadering.

10

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

11
12

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

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken Coronateam.

13

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken gevolgen gaswinning.
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Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken NPG.
14

17

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen
Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders
Het vaststellen van de besluitenlijst

18

Sluiting

15

16

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst wordt besproken.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

