Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

29-03-2022
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman, J. Uitslag en H. van der Woude

1

Raadsvragen en raadsinformatie
Besluit:
De raad te informeren over:
- Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de mogelijkheden voor het
creëren van een meedoencheque 18 plus

2

Uitnodigingen

3

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:
De besluitenlijst is akkoord.

4

Vaststellen Leerplicht / Regionale Meld- en Coördinatiepunt verslag
Besluit:
1. Het regionaal verslag leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig
schoolverlaten (RMC) 2020-2021 vast te stellen;
2. Het verslag op grond van artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 middels
bijgaand voorstel aan te bieden aan de raad.
Maatschappelijke Ondersteuning: A.F.

5

Benoeming Penningmeester a.i. Stichting Theater de Stoomfabriek
Besluit:
1. B.W. den Hartogh te benoemen als bestuurslid (penningmeester) van stichting
Theater de Stoomfabriek onder voorbehoud van een Verklaring Omtrent Gedrag tot
uiterlijk 1 januari 2023;
2. De gemeenteraad te informeren over deze benoeming via bijgevoegd raadsmemo.
Maatschappelijke Ondersteuning: R.d.V.

6

Beslissing op bezwaarschrift last onder dwangsom Knuvendijk Lemelerveld
Besluit:
1. Het advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.
Publieksdienstverlening: M.S.

7

Vervolgonderzoek zwembaden, inclusief openstelling en tarieven zwembaden
2022
Besluit:
1. Het Vervolgonderzoek zwembaden - quick wins van Adviesgroep Synarchis voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Akkoord te gaan met de door Adviesgroep Synarchis genoemde nog in 2022

eenvoudig te realiseren quick wins, uitgezonderd:
- Afschaffen zwemlessen.
- Beperking openstelling en
- Aanbieding horecavoorziening met terras, onderdeel pilot mobiele
horecavoorzieningen en in plaats hiervan een pilot gezond assortiment te starten;
3. De openingstellingsperiode van de openluchtbaden vast te stellen op 30 april t/m
4 september met bijgevoegde openingstijden;
4. Het tarievenblad 2022 gewijzigd vast te stellen, waarbij aan de portefeuillehouder het
mandaat wordt verleend om de tarieven in drie of vier jaar tijd aan te passen;
5. Bedrijfsleider zwembaden te mandateren wijzigingen in openingstijden door te
voeren en dit op te nemen in het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit;
6. De raad via bijgevoegde memo te informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning: L.K.
8

Verzoek realiseren koe-oversteekplaats (verkeersbesluit en
gebruiksovereenkomst) Venneweg
Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van initiatiefnemers om een
koe-oversteekplaats aan de Venneweg te realiseren en hiervoor het bijgevoegde
verkeersbesluit te nemen;
2. Met initiatiefnemers de bijgevoegde gebruiksovereenkomst aan te gaan.
Ruimtelijke Ontwikkeling: J.O.

Vastgesteld in de vergadering van 5 april 2022
E. van Lente
Burgemeester

R. Zuidema
Locogemeentesecretaris

