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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  23 februari 2021  

   Week     8 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, M. van Dijk en E. Dijk 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 

februari 2021, week 7  

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Evaluatie GR VRZW & GR GGD en concretisering kader 

uitbesteding 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met evaluatie GR VrZW & GR GGD zoals 

verwoord in het Raadsinformatiedocument. 

2. In te stemmen met concretisering kader voor uitbeste-

ding zoals verwoord in het Raadsinformatiedocument. 

3. De portefeuillehouder te machtigen om ondergeschikte 

wijzigingen te doen. 

 

K.S. Heldoorn/ 

T. van Nieuwkerk 

847-2021 

3. Overeenkomst Ideal Besloten wordt: 

De overeenkomst ten behoeve van het gebruik van iDeal 

te ondertekenen. 

 

M. van Dijk 5222-2021 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Financiële actualisering 2021 (woning)bouwprojecten Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de financiële actualisering van de 

(woning)bouwprojecten. 

2. Kennis te nemen van de getroffen voorziening 

(woning)bouwprojecten jaarrekening 2020. 

3. In te stemmen met de verwerking van de financiële 

effecten van de actualisering bij de jaarrekening 2020. 

 

J. Kaars 5245-2021 

5. Programmaplan Invoering Omgevingswet Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het Programmaplan. 

2. Het Programmaplan ter informatie aan de gemeente-

raad voor te leggen met het verzoek om een klank-

bordgroep in te stellen. 

 

J. Kaars 5339-2021 

6. Benoeming teammanagers Besloten wordt: 

1. Te benoemen voor onbepaalde tijd, de heer  

    F. Schreutelkamp: 

    a.  Te plaatsen in de functie van teammanager   

Bedrijfsvoering voor 36 uur per week.  

     b. De ingangsdatum te bepalen op 1 maart 2021. 

     c. Te benoemen tot derde locosecretaris. 

2. Te benoemen voor onbepaalde tijd, mw. S. Veenstra: 

     a. Te plaatsen in de functie van teammanager 

Realisatie voor 36 uur per week.  

     b. De ingangsdatum te bepalen op 1 maart 2021.  

3. Te benoemen voor onbepaalde tijd, mw. J. van Ruler: 

     a. Te plaatsen in de functie van teammanager Ruimte 

voor 36 uur per week.  

     b. De ingangsdatum te bepalen op 1 maart 2021. 

 

T. van Nieuwkerk 5672-2021 

 


