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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 17
maart 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 13

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 13

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 13

005

Mededelingen

Wethouder Schuurs heeft telefonisch
deelgenomen aan een bestuurlijk
overleg zorg Woerden. Hier is de
voortgang van het project besproken.
De 1e bijeenkomst voor raadsleden is
door één raadslid uit DRV bezocht. De
volgende bijeenkomst wordt verzet. Een
aantal plannen zijn voor ons waardevol
om op aangesloten te zijn.
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Wethouder Schuurs heeft telefonisch
overleg gehad met wethouder
Ingwersen uit Nieuwkoop. Er is onder
andere gesproken over verkeer bij De
Hoef waar onze gemeenten op elkaar
aansluiten en over recreatie.
De burgemeester deelt met het college
de laatste stand van zaken rondom het
Corona-virus. De collegeleden worden
verder geïnformeerd via de stukken van
het KernGBT.
De raad krijgt vandaag opnieuw een
informatienota over de Corona-crisis,
waarin ook in gegaan wordt op vragen
van verschillende fracties.
De burgemeester meldt dat er a.s.
donderdag een telefonisch gesprek met
het presidium plaatsvindt over de wijze
van vergaderen en besluitvorming tot
juni. Voor dit overleg wordt een notitie
met voorbeelden van andere
gemeenten opgesteld.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 13

De U10 doet een schriftelijke ronde
voor de agendapunten van de
bestuurstafels. In de ambtelijke
voorbereiding wordt gekeken naar
dwarsverbanden tussen de
verschillende onderdelen.

2

009

Informatienota college

010

Voortgang project Samen
dementievriendelijk
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgaande gewijzigde informatienota
raad naar de raad door te geleiden.

011

Ontwerp Regionale Energie Strategie
U16 (RES U16) inclusief 'bod'
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het bijgevoegde raadsvoorstel
'Concept Regionale Energiestrategie
U16 inclusief bod' voor besluitvorming
aan te bieden aan de gemeenteraad.

012

Informatiebrief COVID-19 virus
Advies SD

Het college besluit:
1. De informatiebrief aan de raadsleden
met betrekking tot het COVID-19 virus
vast te stellen.
2. De raad met bijgaande
informatienota raad te informeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 maart 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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