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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 08
september 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 38

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 38

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 38

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Schuurs heeft bestuurlijk
overleg gehad met de arbeidsmarkt
regio Groot Amsterdam over het
regionale Werkcentrum, dat is
voortvarend van start gegaan. Er zijn
veel contacten gelegd met bedrijven, de
1e resultaten komen op gang.
Wethouder Schuurs heeft met de AM
regio overleg gehad over fijnmazig OV
in aanvulling op de gestrekte lijnen. Dat
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is voor alle gemeenten een zoektocht
naar hetgeen het beste werkt.
Wethouder Schuurs heeft met de VNG
delegatie gesproken met
staatssecretaris van ‘t Wout en minister
Koolmees over de tozo regeling, de
arbeidsmarkt en de
schuldhulpverlening.
Wethouder Schuurs heeft overleg
gehad met het Lokaal Overleg
(vertegenwoordigers van de
vakbonden) over het sociaal statuut,
daar zijn goede afspraken over
gemaakt.
Wethouder Hagen heeft bestuurlijk
overleg gehad met de directeur Paul
Janssen en regiomanager Dick
Dooleweerd van Save/Veilig thuis. Er
zijn afspraken gemaakt over de
samenwerking met het kernteam en het
preventief werken.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de aanwonenden van de dijkverbetering
in Baambrugge over de voortgang in
het proces. Afgesproken is opnieuw met
het Waterschap in gesprek te gaan,
alvorens het college een beslissing op
bezwaar neemt.
Wethouder Kroon heeft de dansschool
Nicole geopend. Zij zijn verhuisd naar
De Phoenixhal.
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Wethouder Kroon heeft een gesprek
gehad me FC Abcoude.
Wethouder Kroon heeft een gesprek
gehad met inwoners over Veeneregie..
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 38 39

009

Informatienota's college: 1. Toetsing en
handhaving kinderopvang 2020, 2.
Kennisnemen van archiefinspectierapport

010

Raadsinformatienota Reactie van
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
op zienswijze tweede
(ontwerp)begrotingswijziging 2020 en
(ontwerp)begroting 2021, en het verslag
overleg raadsinformateurs
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
informatienota aan de raad.

011

Raadsinformatienota Maatregelen in het
kader van vuurwerkverbod / Jaarwisseling
2020
Advies Integrale Veiligheid

Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgaande
informatienota te informeren over de
maatregelen die genomen worden in
het kader van het vuurwerkverbod en
de komende jaarwisseling.

012

Tarieven overbruggingscontracten inkoop Het college besluit:
jeugdhulp en Wmo 2021
1. In te stemmen met indexatie van
Advies Team Samenleving
de huidige tarieven jeugdhulp en
Wmo (begeleiding) voor het jaar
2021 met een percentage van
7,77%.
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013

Bouwroute voor nieuwbouwproject
Tussen Gein en Angstel te Abcoude
Advies Beleid Ruimte

Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan
een alternatieve route voor
bouwverkeer van het project Tussen
Gein en Angstel;
2. Voor exceptioneel bouwverkeer,
welke geen gebruik kunnen maken van
de reguliere route, de route via het
Amsterdam-Rijnkanaal als meest
wenselijke te benoemen.

14

Burgemeester besluitenlijst week 38

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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