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Nr. 21-06 

 
BESLUITENLIJST 
 
VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
Dinsdag 9 februari 2021 
 
Aanwezig: F.Q.A. van Trigt, burgemeester 
  W.A.M. Zoetemelk, gemeentesecretaris 
  R.F. Bouter, wethouder 
  A. de Gans, wethouder   
  E van Ginkel, bestuurssecretaresse 
 
 
01  Conceptbesluitenlijst en actielijst 2 februari 2020 

 
  Vastgesteld 

 
  BESTUUR EN BURGERZAKEN 

 
02  Rapportage Interbestuurlijke Toezicht over 2019 (Z20-025593) 

 
 R Kennisnemen van de rapportage interbestuurlijk Toezicht over 2019 en deze ter 

informatie sturen aan de raad 
Ter Kennisname als nota naar Raad 
 

03  Uitvoeringsovereenkomst 2021-2025 en werkplan Stichting iDb, inclusie & 
discriminatievoorziening (Z20-025606) 
 

  - De bijgevoegde overeenkomst tussen de gemeente en Stichting iDb tot 
uitvoering van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen voor een 
periode van vier jaar vaststellen met de mogelijkheid tot twee maal een 
verlenging met één jaar. 

- De burgemeester mandateert wethouder R.F. Bouter tot ondertekening van de 
overeenkomst. 

- Voor het werkplan 2021 kiezen voor de uitvoering van de wettelijke taken 
volgens de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen zoals benoemd 
onder het prestatieveld “waarborgen van de toegankelijkheid van de 
antidiscriminatievoorziening” met aandacht voor de inzet op het lokaal 
vergroten van de naamsbekendheid binnen de gestelde budgettaire kaders. 

- Kennisnemen van de bijgevoegde verantwoording 2019 van Stichting iDb 
- De bijgevoegde conceptbrief conform vaststellen. 

 
04  Uitbreiding ambtelijk horen (Z21-026069) 

 
  1. Voor de bezwaarbehandeling de  categorieën waarin ambtelijk kan worden 

gehoord uit te breiden met de in bijlage 1 benoemde onderwerpen 
2. De nieuwe categorieën Ambtelijk Horen van toepassing te verklaren op 

bezwaarschriften die per 1 februari 2021 nog niet ter zitting zijn behandeld. 
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  OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

 
05  Buurtbemiddeling (Z21-026043) 

 
  - Per datum van dit besluit gebruik te maken van buurtbemiddeling door Joke 

Verplanke “De Krakeelkamer” 
- In het eerste kwartaal 2022 de buurtbemiddeling te evalueren 
- De kosten buurtbemiddeling te voldoen uit het budget Openbare orde en 

veiligheid. 
 

  VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 
 

06  Kaderbrief begroting RDOG HM 2022 (Z21-025979) 
 

 R - Kennis te nemen van de kaderbrief begroting 2022 RDOG HM 
- Deze ter informatie door te sturen aan de gemeenteraad 

Ter kennisname als nota naar raad 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 februari 2021 
 
 
 
 
 
W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst          F.Q.A. van Trigt 
secretaris                                                   burgemeester 
 

 
 


