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SPOED PARAFENBESLUITENLIJST
01.

Stichting RIJK: vaststellen
jaarverslag 2019 en begroting
2021.
Advies CS

Het college besluit:
1. In te stemmen met het jaarverslag
2019 en de begroting 2021 van de
Stichting RIJK. Een voorbehoud
wordt gemaakt over de in de
begroting 2021 opgenomen
deelnemersbijdragen voor de jaren
2022 t/m 2024
2. De in de begroting 2021 vermelde
deelnemersbijdrage, die leidt tot een
verlaging van € 3.756 ten opzichte
van onze huidige begroting, mee te
nemen bij het opstellen van de
gemeentelijke programmabegroting
2021.
3. In de begroting 2021 voor afname
van de module Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen een bedrag
van € 15.000 op te nemen. Dit leidt
tot een verlaging van € 4.000 ten
opzichte van onze huidige begroting
en dit bedrag mee te nemen bij het
opstellen van de gemeentelijke
programmabegroting 2021.

02.

Brief met besluit op voorstellen
van de heer Van D. voor het

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgaande

Spoed parafenbesluitenlijst 2020-06-20.doc - Pagina 1 van 2

wijzigen van verkeerssituaties in
Abcoude
Advies R

03.

Verklaring van geen bedenkingen
in verband met een te nemen
projectbesluit voor het realiseren
van een waterkwaliteitsscherm in
De Geer ter hoogte van Wilnisse
Zuwe 60 in Wilnis.
Advies R

brief om de voorstellen die de heer
Van D. heeft gestuurd aan de
gemeente af te wijzen en de raad
hierover te informeren met
bijgevoegde informatienota.
Het college besluit:
1. De gemeenteraad een verklaring van
geen bedenkingen, als bedoeld in artikel
2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) te vragen voor
het verlenen van een
projectomgevingsvergunning voor het
realiseren van een
waterkwaliteitsscherm in De Geer ter
hoogte van Wilnisse Zuwe 60 in Wilnis;
2. De gemeenteraad voor te stellen dat het
college van burgemeester en
wethouders de vergunning verleent voor
zover de gemeenteraad de verklaring
van geen bedenkingen afgeeft en er na
de periode van de ter inzagelegging
geen wezenlijke wijzigingen in het
ontwerpbesluit worden doorgevoerd.
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