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BESLUITENLIJST WEESP OPENBAAR
bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021
Besluitnummer

Omschrijving

Besluit

Z.185531/D.162145

Verzamelbrief week
21 t/m 23 met
betrekking tot corona

-

In te stemmen met bijgevoegde
verzamelbrief week 15 en 16 met
betrekking tot corona en deze naar de
raad te sturen.

Z.184425/D.149459

Invoering
bijverdienpremie als
instrument voor alle
bijstandsgerechtigden
die parttime werken

-

In te stemmen met de invoering van
de bijverdienpremie naar Amsterdams
model voor bijstandsgerechtigden als
instrument per 1 maart 2021 tot en
met 31 december 2022, onder
voorbehoud van de financiële dekking
zoals aangemeld voor de financiële
monitor.
Het percentage bijverdienpremie vast
te stellen op 30% van de inkomsten
uit werk.
De raad te informeren via een
raadsinformatiebrief zodra de
financiële dekking is vastgesteld.

-

-

Z.188344/D.161891

College advies
beoordeling VIOR
deelgebied 2B1
Weespersluis

-

In te stemmen met het voorlopig
inrichtingsplan openbare ruimte
(VIOR) voor deelgebied 2B1.

Z.188038/D.161204

RIB Uitbreiding
fietsparkeren centrum

-

In te stemmen met de inhoud van de
raadsinformatiebrief.
De raadsinformatiebrief aan de
gemeenteraad te sturen.

-

Z 188417./D.162125

Weesper
schoolbesturen sluiten
zich aan bij stedelijk
toelatingsbeleid PO
Amsterdam

-

In te stemmen met bijgaande
raadsinformatiebrief en deze aan de
raad ter informatie te sturen

Z.188310/D.161831

Besluit invoeren
TOVM Weesp

-

In te stemmen met het voorstel
harmoniseren regeling
Tegemoetkoming OV kosten voor
Mantelzorgers
De raad te informeren via een
Raadsinformatiebrief.

-

Z.188467/D.162524

1 van 3

Z.187872/D.160817

Aanpassing
Stratenplan Weesp
ten behoeve van
lichtmastreclames
NPB

Akkoord te gaan om het areaal voor
lichtmastreclames uit te breiden met de
gevraagde straten onder de volgende
condities;
 Er mag geen hinder ontstaan door
toevoegen van reclames.
 De restricties opgenomen in de
overeenkomst (afstanden tot
kruispunten e.d.)
worden ook voor nieuwe straten
gehanteerd.
- In het kader van duurzaamheid de eis
op te nemen de nieuwe en huidige
borden
vóór eind 2021 te voorzien van LED
verlichting in plaats van de huidige
TL-verlichting.
- Vooralsnog het totaal aantal borden te
limiteren tot 20.

Z.188122/D.161444

RIB Stand van zaken
geitenhouderij
Keverdijk

-

In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief en deze naar de
gemeenteraad sturen.

Z.188440/D.162093

Amendement inzake
zoeklocatie RES

-

Instemmen met bijgaande
raadsinformatie brief en het versturen
hiervan aan de raad
Instemmen met het versturen van de
brieven naar het college van
Amsterdam en Diemen

-

Z.188451/D.162130

Brief overdracht
provinciale
bodemdata i.h.k.v.
fusering Amsterdam –
Weesp &
Omgevingswet

-

In te stemmen met het versturen van
een brief aan de Provincie Noord
Holland over de zorgen met
betrekking tot de overdracht van
bodemdata van provincie naar
gemeente, welke nodig zijn voor het
uitoefenen van bodemtaken.

Z.188427/D.162072

Annotatie agenda
Algemeen Bestuur
van de OFGV op 16
juni 2021.

-

De portefeuillehouder de genoemde
punten in te laten brengen tijdens de
vergadering van het Algemeen
Bestuur van de OFGV op 16 juni
2021.

Z.188492/D.162247

Stemmingen VNG en
stemadvies voor de
ALV VNG van 16 juni
2021

-

Kennisnemen van de agenda en
stukken ALV van de VNG op 16 juni
2021
Instemmen met de voorgestelde
standpunten vanuit de gemeente
Weesp voor de ALV van de VNG op
16 juni 2021

Z.188467/D.162524
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-

burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,

A.M. Roos,
gemeentesecretaris
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B.J. van Bochove,
burgemeester, wnd.
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