
 

Perslijst B&W vergadering 06-10-2020 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d.  29 september 2020 

Besluit 

De besluitenlijst van 29 september 2020 wordt vastgesteld.  

 

A.2 Inzameling oud papier en karton 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Om in te stemmen met het verlengen van de lopende aanwijzingsbesluiten voor de 

verenigingen met uitzondering van Harmonie Concordia; 

2. De vergoedingen aan de verenigingen voor 2021 vooralsnog niet aan te passen; 

3. In de brieven naar de verenigingen aankondigen dat in de loop van 2021 de kosten voor 

inzet van de vrijwilligers geëvalueerd wordt; 

4. Het te verwachten tekort op inzameling OPK in 2020/2021 ten laste te brengen van de 

voorziening afvalstoffenheffing. 

 

A.3 Vragen fractie CDA art. 32 RvO met betrekking tot kunst uit het BKR-

tijdperk 

Besluit 

Besloten wordt om de door raadsfractie CDA gestelde vragen ex artikel 32 Reglement van 

Orde conform bijgaande concept brief te beantwoorden. 

 

A.4 Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Gelet op het bepaalde in artikel 190 lid 1 van de Gemeentewet, de bijgevoegde 

ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024, na verwerking van de laatste 

wijzigingen in de opmaak, aan te bieden aan de gemeenteraad; 

2. Gelet op het bepaalde in artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet, de ontwerpbegroting voor 

een ieder ter inzage te leggen, algemeen verkrijgbaar te stellen en van deze 

terinzagelegging en verkrijgbaarstelling openbaar kennis te geven; 

3. De portefeuillehouder financiën afhandelingsmandaat te verlenen om de laatste 

wijzigingen in de opmaak door te voeren. 
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A.5 Art 32 vragen VSP inzake Openbaar Vervoer Stoepert 

Besloten wordt om de brief van de fractie VSP d.d. 1 september 2020 te beantwoorden met 

de bijgevoegde concept-antwoordbrief. 

 

A.6 RIB inzake het uitstellen van de beoogde bijeenkomst Mobiliteitsplan 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde concept-RIB inzake het uitstellen van de beoogde 

fysieke bijeenkomst t.b.v. het Mobiliteitsplan medio oktober 2020; 

2. De gemeenteraad middels deze RIB te informeren over de actuele stand van zaken; 

3. De portefeuillehouder fysiek domein (wethouder Vankan) te mandateren om eventuele 

tekstuele wijzigingen namens uw College door te voeren. 


