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A Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders,
gehouden op 24 november 2O2O

Aanwezig:
E.J. Bilder burgemeester
G. Knol, wethouder
M. Slingerland, wethouder
H. Rietman, wethouder
D.S. Ruddüs, secretaris-directeur
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Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 17 november 2020

Besluit BenW : Akkoord

Ondenrerp/VoorsteU Besluit

raadsbrief planning activiteiten rekenkameronderzoek
JOIN-nr.9916
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegde concept-raadsbrief ínzake de planning van de
uitvoering van de aanbevelingen 2,7 en 9 van het rekenkamerondeaoek naar het
woonbeleid
Besluit: Conform advies

Actualisatie Covid-l9 gerelateerde kosten en minderopbrengsten
gemeente ZwaÉewaterland
JOIN-nr.9878
1. De verwachte financiële uitkomst van Covid-l9 gerelateerde kosten en

minderopbrengsten voor kennisgeving aan te nemen.
2. Kennis te nemen van het proces dat door het MT is vastgesteld om de Covid-l9
gerelateerde kosten voor 2020 correct en controleerbaar in de jaarrekening vast te
leggen.
3. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken m.b.t. Covid-l9
middels de bijgevoegde raadsbríef.
Besluit: Conform advies

Dashboard 3e kwaÊaal2O2O Sociaal Domein
JOIN-nr.9848
1. Kennis te nemen van het Dashboard Sociaal Domein derde kwaftaal2020;
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
3. Dashboard ter informatie toe te sturen naar de Adviesraad Sociaal Domein.
Besluit: Conform advies

Vaststell i ng bestem mi ngspla n Wolvenjacht ZwaÊd uis
JOIN-nr.9862
1. Het bestemmingsplan Wolvenjacht Zwartsluis ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad

2. De gemeenteraad voorstellen om geen exploitatieplan vast te stellen als

bedoeld in de Wet ruimtel'tjke ordening
Besluit: Conform advies

Verkiezing leden Tweede Kamer, aanwijzen stemlokalen
JOIN-nr.9833
De op bijlage 1 vermelde locaties aanwijzen als stembureau voor de verkiezing op
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O nderwerp/Voorstel/Bes I u it
L7 maart202L
Besluiü Conform advics

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Sisalstraat 3 in Genemuiden.
JOIN-nr.9863
1. Volgens het advies van de cie. bezwaarschriften 1. het bestreden besluit niet te
herroepen;
2. Het betreden besluit, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten;
3. Het vezoek om vergoeding proceskosten af te wijzen.
Besluit: Conform advies
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