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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 10-11-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 3-11- 2020 
De openbare besluitenlijst dd 3-11-2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 46 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsinformatiebrief toezegging 
stand van zaken ontwikkelingen Ikea 
terrein. 
Het college stemt in met het 
aanbieden van de 
raadsinformatiebrief terzake de stand 
van zaken ontwikkelingen op het 
“Ikea-terrein”. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
november 2020 
Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning ten behoeve van 
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het presidium. 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Geen bijzonderheden 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Straatnaamgeving Leidseweg, 
grenzend aan gemeente Kaag en 
Braassem 

 

  Collegebesluit : 1. De straatnaam Leidseweg toe te 
kennen aan het weggedeelte tussen de 
rotonde N445 richting Oud Ade tot aan 
de gemeentegrens met Kaag en 
Braassem met inbegrip van de 
noordoostelijk gelegen parallelweg. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Actualisering belastingverordeningen, 

tarieventabellen en tarieven 2021 

 

  Collegebesluit : Bijgevoegde belastingverordeningen 
2021, onder intrekking van de voor 
2020 geldende belastingverordeningen, 
vaststellen als beleidsvoornemen en ter 
besluitvorming voorleggen aan de Raad 
van 14 december 2020, het betreft de 
volgende belastingverordeningen: 
 
1. Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 
2021. 
 
2.Verordening op de heffing en 
invordering van hondenbelasting 2020 
(wordt ingetrokken); 
3. Verordening op de heffing en 
invordering van lijkbezorgingsrechten 
2021. 
 
4. Verordening op de heffing en 
invordering van marktgelden 2021. 
 
5. Verordening op de heffing en 
invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2021. 
 
6. Verordening op de heffing en 
invordering van precariobelasting 2021. 
 
7. Verordening op de heffing en 
invordering van rioolheffing 2021. 

 



 

3 

 
8. Verordening op de heffing en 
invordering van toeristenbelasting 
2021. 
 
9. Verordening op de heffing en 
invordering van leges 2021. 
 

 

 5.3 Collegevoorstel : Opknappen Statendaalderplein  

  Collegebesluit : 1.Akkoord te gaan met het Voorlopig 
Ontwerp voor het opknappen van het 
Statendaalderplein volgens de korte 
termijn variant. 
 
2. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel (Z/20/095156/218174). 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Subsidie aanvraag Scarabee 2021  

  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van 2.500 euro 
van Stichting inloophuis Scarabee voor 
2020 niet 
toekennen. 

 

 

6  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

    


