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Opening / mededelingen / actualiteiten

Besluit
Corona update

Toelichting
-

Rustige week

-

Maatregelen nog steeds verlengd tot en met 28 april (Twiske, niet
Luyendijkje).

-

Geen RBT geweest, stand van zaken alleen doorgenomen. In afwachting
van persconferentie dinsdag.

-

Twee jeugdgroepen ingesloten en beboet op samenscholing op
vrijdagavond. Deel van de groep was gewaarschuwd per brief.

-

Weekeinde rustig geweest. Na boetes vrijdag geen jeugdoverlast.

-

Wel weer wat drukker in het Twiske. Zodra het mooier weer wordt
meteen meer bezoek/fietsers.

-

Vaaroverlast neemt ook toe door mooier weer. Handhaving door politie
te gering. Is inmiddels besproken. Capaciteit is echter beperkt.

-

Melding over bloemenverkoop voor Deen supermarkt besproken met
manager. Uitstalling is aangepast/verkleind om veel kruisend verkeer te
voorkomen. Wordt in de gaten gehouden.

-

Er hangen jongeren bij de kamelenbrug en er vinden ook vernielingen
plaats. Ook de bankjes zijn verdwenen.
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Besluitenlijst openbaar van college B&W d.d. 14 april 2020(nr. 16) en 16 april
2020 (nr. 16A)
•

Vastgesteld.
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Uitnodigingen
- Save the date bestuurdersreis Ontwerp Veilige Omgeving nov 2020
(zie agenda op 26 nov. en 27 nov., Let op: Op 26 nov. is een RV).
- Save the date themabijeenkomst VrZW 14 mei.
Beantwoording van de raadsvragen van mevrouw M. Breij, raadslid VVD, over
‘Herijking subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020 (RIB 2019-20)’
1. 1 In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van
mevrouw M. Breij, raadslid VVD;
2. De beantwoording van de raadsvragen aan de raad toe te sturen.
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Beantwoording van de raadsvragen van mevrouw E. Verhoef, raadslid VVD, over
‘Projecten Ruimtelijke Ordening”.
1. 1 In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van
mevrouw A. Verhoef, raadslid VVD;
2. De beantwoording van de raadsvragen aan de raad toe te sturen.
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Brief naar aanleiding van Motie Groen Links over 80 km/h op A10
1. Akkoord te gaan met verzending van bijgesloten brief aan de minister.

Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020

Dennis Straat

Sabine van Geffen

burgemeester

secretaris
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