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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

Burgemeester besluitenlijst week
001

Mandatenlijst college 2020-08-25

De mandatenlijst college wordt
ongewijzigd vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 35

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 35

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 35

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft een
werkbezoek gebracht aan de Futenlaan
waar 16 levensloopbestendige prefab
appartementen zijn opgeleverd door
Bebouw Midreth aan Groen West.
1

Wethouder Schuurs heeft gesproken
met de heer Hosini over de plannen van
hem en enkele anderen voor een
zwemsteiger in het Abcoudermeer.
De burgemeester meldt dat hij heeft
gesproken met burgemeester Heiligers
van Uithoorn. Binnenkort wordt een
afspraak gepland om met de colleges
bij te praten.
De burgemeester meldt overleg te
hebben gehad met de burgemeester
van Vijfherenlanden.
De burgemeester geeft aan dat we met
alle gemeentes in de provincie worden
aangesloten op Meld Misdaad
Anoniem.
De burgemeester licht toe dat de
inrichting van de raadszaal is
aangepast.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 35 36

009

Informatienota college

10

Raadsvragen fractie PvdA/GL over
ontsluiting via de Willem van
Abcoudelaan

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van

2

Advies Ruimte

het PvdA/GL en bijgevoegde gewijzigde
informatienota aan de raad te
verzenden.

11

Raadsinformatienota zienswijze college
burgerinitiatief Veenergie.nu (toezegging
13/20)
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad gewijzigd te informeren over
de zienswijze van het college op
burgerinitiatief Veenergie.nu

12

Informatienota Voortgang Het Sporthuis
Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de informatienota
en deze ter kennis van de raad te
brengen.

13

Experiment regelarm budget uitvoering
sociaal domein (afdoen toezegging
169/18
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
gewijzigde Informatienota aan de Raad.

14

Stand van zaken beheersmaatregelen
uitgaven Sociaal Domein
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
informatienota voor de gemeenteraad
over de stand van zaken
beheersmaatregelen uitgaven Sociaal
Domein

15

Raadsvragen D66 over stand van zaken
bestemmingsplan Plassengebied
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met beantwoording
van de gestelde raadsvragen door D66
over de stand van zaken van het
bestemmingsplan Plassengebied via
bijgevoegde raadsinformatienota.

16

Onderhandse gunning adviesopdracht, in
het kader van het programma Digitaal
Documentair Informatiemanagement, aan
DOCFactory.

Het college besluit:
1. Gebruik te maken van de
afwijkingsbevoegdheid artikel 3.5 van
het gemeentelijk inkoop- en

3

Advies Concernstaf

aanbestedingsbeleid en de
adviesopdracht in het kader van
programma Digitaal Documentair
Informatiemanagement 1 op 1
onderhands te gunnen aan
DOCFactory.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 01 september 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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