OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 20 oktober 2020

Aanwezig:
Afwezig:

Zaaknummer
832929

Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. Te Grotenhuis, Y. Roos-Bakker en J. Broeders; secretaris C. Minnaert; loco-secretaris T. Riet
--

OPENBARE BESLUITENLIJST
Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 13 oktober 2020

Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen

ADVIEZEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

877943

Burgemeester
M. Pijl

Onderwerp

Convenant Aanpak
Drugslocaties Noord-Holland
2020-2025

Besluit

De burgemeester en het college van b en w besluiten (ieder voorzover het binnen hun
bevoegdheden ligt) om in te stemmen met toetreding tot het Convenant Aanpak Drugslocaties
Noord-Holland 2020-2025.
Samenvatting voorstel:
Er is een nieuw convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025 opgesteld ter
vervanging van het oude Hennepconvenant. Het nieuwe convenant is uitgebreid waarbij de
samenwerking ook toepasbaar is op bijvoorbeeld cocaïnebewerking en -handel en de
productie van en handel in synthetische drugs.

878801

Burgemeester
M. Pijl

Ledenraadpleging cao
gemeenten

In te stemmen met de VNG arbeidsvoorwaardennota 2021.
Samenvatting voorstel:
Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de
conceptarbeidsvoorwaardennota 2021. Er wordt geadviseerd om in te stemmen met de
afspraken die door de VNG met de bonden zijn gemaakt.

Volgt

Burgemeester
M. Pijl

Zienswijze bij de Najaarsnota
2020 SED Organisatie

Aan de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven bij de Najaarsnota 2020 van
de SED Organisatie en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2020.
Samenvatting:
De bijdrage aan de NJN SED 2020 bedraagt € 147.000. Hiervan is € 78.000 structureel en €
69.000 incidenteel, waarvan € 61.000 “Corona-gerelateerd” (komt terug in 2021).
Er is reeds structurele dekking in de begroting Drechterland voor € 28.000, zodat nog gedekt
moet worden € 119.000, waarvan € 50.000 structureel.
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876834

Wethouder D.
te Grotenhuis

Minimabeleid Drechterland
2021 en verder

1. In te stemmen met de nota ‘Iedereen doet mee - Minimabeleid Drechterland 2021 en
verder’, en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Samenleving op de ‘Iedereen doet
mee - Minimabeleid Drechterland 2021 en verder’.
3. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Samenleving op het de
nota ‘Iedereen doet mee - Minimabeleid Drechterland 2021 en verder’.
Samenvatting voorstel:
De gemeenteraad streeft er naar iedereen mee kan doen in Drechterland (raadsprogramma
2018-2022). Dit geldt ook voor de ‘sociale minima’, oftewel de inwoners van Drechterland voor
wie het soms moeilijk is om rond te komen. Om dit te kunnen bewerkstelligen stelt het college
minimabeleid op. Het bestaande minimabeleid dateert uit 2015. In het college uitvoeringsplan
2018-2022 is opgenomen dat dit beleid herijkt moet worden. In ‘Iedereen doet mee Minimabeleid Drechterland 2021 en verder’ is het bestaande minimabeleid tegen het licht
gehouden en worden een aantal aanpassingen voorgesteld.

879541

Wethouder J.
Broeders

Najaarsnota 2020
Drechterland

De raad voor te stellen:
1. De najaarsnota 2020 Drechterland vast te stellen.
2. In te stemmen met de in de najaarsnota opgenomen mutaties in de exploitatie, de
mutaties in de reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringen.
3. De mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2020 en de
meerjarenbegroting 2021-2024
4. Kennis te nemen van het voorlopige negatieve begrotingsresultaat 2020 van € 982.000.

VASTE AGENDAPUNTEN
Onderwerp

Besluit

Communicatie-overzicht
Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen:
Lijst met uitnodigingen/leesmap

-
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RONDVRAAG
Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College
Burgemeester M. Pijl

Memo Portefeuillehouders overleg Ruimte
Ontwikkelingen coronaproblematiek

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen
Informatie voor kennisgeving aangenomen

BESLUIT COLLEGE D.D.
Secretaris
C. Minnaert

Burgemeester
M. Pijl

paraaf

paraaf

AKKOORD

BESPREKEN
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