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01.

Financiële ondersteuning lokale
ondernemer Wmo ten tijde van
coronacrisis.
Advies SD

Het college besluit:
1.
Met zorgaanbieder Beleef het Leven
het “Crisisconvenant coronavirus
Beleef het Leven en De Ronde Venen
2020” aan te gaan.

02.

Gewijzigd raadsvoorstel
Uitwerking aanpassing
verkeersstructuur (Centrumplan)
Vinkeveen
Advies R
Vervanging meubilair en
vloerbedekking raadzaal.
Advies DV

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd
gewijzigd raadsvoorstel.

03.

Het college besluit:
1. Een investeringsbudget van €
47.000 beschikbaar te stellen voor
het vervangen van het meubilair en
de vloerbedekking van de raadszaal
en dit te bij de raad te
verantwoorden bij de tweede
Bestuursrapportage 2020.
2. De jaarlijkse kosten voor afschrijving
en rente van ad. € 10.000 voor deze
investering mee te nemen in de
programmabegroting 2021 en deze
ten laste te brengen van de
begrotingsresultaten 2021 en
volgende.
• De gemeenteraad overeenkomstig
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bijgaande concept-informatienota
over dit besluit te informeren.
04.

Praktische invulling goed
werkgeverschap tijdens Corona
Advies DV

Het college besluit:
1. Reiskosten voor medewerkers die geheel
of gedeeltelijk thuiswerken (meer dan
50%) doorbetalen tot en met 31 mei.
Medewerkers die voornamelijk werkzaam
zijn op de gemeentelijke locaties blijven
de reiskosten vergoeding ontvangen.
2. Medewerkers die geheel of gedeeltelijk
thuiswerken en incidenteel naar de
gemeentelijke locaties komen vanaf 1
juni hun reiskosten laten declareren via
Youforce voor 19 cent per km, max 40km
enkele reis (in het Youforce proces dient
de leidinggevende de declaratie goed te
keuren).
3. Vanaf 1 juni voor alle medewerkers die
geheel of gedeeltelijk (meer dan 50%)
thuiswerken een onkostenvergoeding
van € 50,-- per maand.
(Leidinggevenden dienen aan te geven
welke personen in hun team niet
minimaal 50% van de werktijd
thuiswerken).
4. Tijdelijk uitbreiden IKB doelen met
computer/laptop voor maximaal € 750
per persoon.
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