
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 09-06-2020 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Kamer 101 

Voorzitter Burgemeester Carol van Eert 

Secretaris Nadja Renkema 

Aanwezig wethouders Gea Hofstede, Marc Budel, Dorus Klomberg en  

Ronald Haverkamp 

 

   

1 

 

 Ontwerpnotulen van de vergadering van burgemeester en wethouders 

van dinsdag 2 juni 2020 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Uitnodiging van VGGM voor een webinar over 5G-netwerken op maandag 

29 juni 2019 om 19.30 uur 

 

Besluit 

Wethouder Hofstede zal deelnemen 

 

3 

 

 Zomerrapportage 2020 

Aan de raad voor te stellen de Zomerrapportage 2020 vast te stellen en 

de Begroting 2020 hierop bij te stellen. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

4 

 

 Kadernota 2021 

Aan de raad voor te stellen: 

1 Kennis te nemen van de ontwikkeling van het financieel meerjarig 

perspectief 2021-2024. 

2 Een uitspraak doen over oplossingsrichtingen, in aanvulling op de 

reeds genomen maatregelen binnen RFS, tot een hoogte van € 2 - € 3 

miljoen en het college de opdracht geven hiervoor bij de begroting 

concrete maatregelen voor te presenteren. 

3  De uitgangspunten voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 

2021-2024 vast te stellen. 
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Besluit 

Conform vastgesteld 

 

5 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

5.a 

 

 Besluit op verzoek planschade Kollinglaan 1A Dieren 

Ten aanzien van het verzoek van de eigenaren van de woning aan de 

Kollinglaan 1A te Dieren, om tegemoetkoming in planschade ex 

artikel 6.1, lid 1 Wro naar aanleiding van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan Dieren 2017, woongebieden Noord wordt uw college 

voorgesteld overeenkomstig het bijgaande advies van SAOZ d.d.19 mei 

2020, waarvan de overwegingen geacht worden integraal onderdeel uit te 

maken van het besluit, te besluiten het verzoek om planschade af te 

wijzen en de tegemoetkoming in planschade op nihil vast te stellen. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

5.b 

 

 Benoeming tijdelijk lid Commissie bezwaarschriften Sociale Kamer 

 

De heer M.J.S. van Helden tijdelijk benoemen als lid van de Sociale Kamer 

van de Commissie bezwaarschriften. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

5.c 

 

 RES - informatiebrief raad juni 2020 

Instemmen met de informatiebrief RES (5 juni 2020) 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

 


