Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 17/11/2020

AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris

W.J.A. Gerritsen

, wethouder

J.H.M. van Halteren

, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:

A

Besluitenlijst (openbaar) d.d.
10 november 2020

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
10 november 2020 is vastgesteld.

B

Budget Sportakkoord

G.J.M. Mijnen

Het college besluit de nog niet
bestede middelen uitvoeringsbudget
Lokaal Sportakkoord 2020
ad € 20.000,- over te hevelen naar
begrotingsjaar 2021.

C

Statutenwijziging Veilig Thuis
Noord Oost Gelderland

G.J.M. Mijnen

Het college:
1. Stemt in met de voorgestelde
statutenwijziging Veilig Thuis.
2. Machtigt wethouder
Hoenderboom (Oost-Gelre) en
wethouder Kuster (OudeIJsselstreek) om voor de
voorgestelde statutenwijziging te
stemmen.

D

Aanbesteding herinrichting
openbare ruimte Bloemenbuurt
Didam

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit van het
gemeentelijk inkoop- en
aanbestedingsbeleid af te wijken en
de herinrichtingswerkzaamheden
van de Bloemenbuurt meervoudig
onderhands aan te besteden.

E

Startnotitie voor het proces
voor de totstandkoming van
een nieuw preventie- en
handhavingsplan alcohol en
drugs

G.J.M. Mijnen

Het college stelt aan de raad voor in
te stemmen met de startnotitie voor
het proces voor de totstandkoming
van een nieuw preventie- en
handhavingsplan alcohol en drugs.

F

Samenwerkingsovereenkomst
Jeugdbeschermingstafel
Achterhoek

G.J.M. Mijnen

Het college besluit de
samenwerkingsovereenkomst van
de gemeenten in de Achterhoek
voor de uitvoering van de
Jeugdbeschermingstafel om te
zetten in een overeenkomst voor
onbepaalde tijd.

G

Artikel 42 vragen betreffende
de registratie van
arbeidsmigranten

W.J.A. Gerritsen

Het college stemt in met de
beantwoording van het artikel 42
RvO-verzoek van dhr. J. Menting
(CDA) en zal via de griffie
zorgdragen voor de verspreiding
van de beantwoording van het
verzoek.

H

Vraag in het kader van art. 42
RvO - aanbesteding HBH

G.J.M. Mijnen

Het college beantwoordt de vragen
van raadslid Wolsing (PvdA) met
bijgevoegde (concept-) raadsbrief.

I

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

