*Z0504624FFE*

BESLUITENLIJST WEESP OPENBAAR
bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2021
Besluitnummer

Omschrijving

Besluit

Z.188523/D.162378

Inzet VWS middelen
Jeugd/Jongeren corona

-

-

-

-

Z.188546/D.162423

Concept locatieplan
ondergrondse
afvalcontainers
binnenstad en participatie

-

-

-

Z.188579/D.162749
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Kennis te nemen van het
kabinetsbesluit om via het
gemeentefonds (meicirculaire 2021)
eenmalig €79.394 ter beschikking te
stellen aan de gemeente Weesp
(Cluster Samenkracht en
Participatie); deze extra middelen zijn
bedoeld voor aanvullende en
praktische oplossingen om binnen de
geldende beperkingen ontmoetingen
mogelijk te maken, activiteiten te
organiseren en mentale
ondersteuning te bieden ten behoeve
van het mentale welbevinden van
jongeren.
In te stemmen met besteding van dit
bedrag van €79.394 ten behoeve van
versterking van mentale
weerbaarheid; zowel door het
uitbreiden van het aanbod van
preventieve en lichte psychologische
hulp aan jongeren en
jongvolwassenen als door versterking
van het aanbod aan culturele
activiteiten en sportfaciliteiten.
Kennisnemen van de uitvoering van
activiteiten en aanbod in de periode
juni 2021 tot september 2021
In te stemmen met de inhoud en de
verzending van bijgevoegde concept
raadsbrief

In te stemmen met het vrijgeven
van het bijgevoegde concept
locatieplan met daarin de conceptlocaties voor te plaatsen
ondergrondse afvalcontainers voor
participatie;
In te stemmen om het besluit onder
1) ter instemming voor te leggen
aan het Dagelijks Bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek;
In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief en deze naar
de raad te sturen.

Z.188362/D162435

Vaststellen mandaat en
machtiging Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening

-

Vaststellen van mandaatbesluit en
machtiging Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs)
waarmee Versa Welzijn de
noodzakelijke bevoegdheden krijgt
voor een uniforme uitoefening van
de Wgs.

Z.186658/D.157234

Funderingsherstelproject
tuinkade 2 t/m 32 en
molenstraat 2

-

Eigenaren een eenmalige bijdrage
verstrekken van € 3.000,- per
woning. Het betreft 17 woningen
zodat het totaalbedrag uit komt op €
51.000,-;
De dekking in 2021 te regelen via
de monitor.

-

Z.188196/D.161611

Concept Mobiliteitsplan
Weesp 2021-2046
vrijgeven voor inspraak

-

-

Z.188539/D.162407

Resultaten woningnet
2020 publiceren in
woonmonitor

-

Kennis te nemen van het concept
Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046.
Het concept Mobiliteitsplan Weesp
2021-2046 vrij te geven voor
inspraak.
In te stemmen met de inhoud van
de raadsinformatiebrief plus bijlage.
De raadsinformatiebrief plus bijlage
aan de gemeenteraad te sturen.
De raad informeren over de
beschikbaarheid van de resultaten
woningnet 2020 via de
raadsinformatiebrief resultaten
woningnet 2020.

burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,

A.M. Roos,
gemeentesecretaris

Z.188579/D.162749

B.J. van Bochove,
burgemeester, wnd.
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