College van Burgemeester en Wethouders

*

Notulen Openbaar Collegevergadering

Overleg

Collegevergadering

Datum

24 januari 2017

Begintijd

09:00

Aanwezig

Eindtijd

12:00

Burgemeester R. Meerhof, wethouders J. Klinkhamer en T. Schaafsma
Gemeentesecretaris A. van den Assem

Afwezig

Wethouder S. Julius

Notulen

Annelies van den Assem

Kopieën

C = conform
G = gewijzigd
C
01

Vaststellen van de openbare notulen van 17 januari 2017

G

X

N.a.v. de notulen verzoekt het college in verband met
agendapunt 7.4 om een gecorrigeerd memo.
02

Nr 170124/02

X

TTA

X

CEK

Staat van de rampenbestrijding
Burgemeester en wethouders besluiten:
Kennis te nemen van het rapport ‘de Staat van de
Rampenbestrijding 2016’.
03

Nr 170124/03
Toetreding gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
IJmond
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. In te stemmen met toetreding tot de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst IJmond onder voorbehoud van
toestemming van de raad.
2. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de
gemeenschappelijke regeling en ons college toestemming te
verlenen om toe te treden tot de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst IJmond.
3. Op grond van artikel 4 lid 2 wordt het college gevraagd uit
hun midden één lid voor het algemeen bestuur aan te
wijzen. Voorgesteld wordt om wethouder Klinkhamer
hiervoor aan te wijzen, tenzij door het Algemeen bestuur
besloten wordt dat artikel 6 van de gemeenschappelijke
regeling zijn lidmaatschap in de weg staat. In dat geval
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wordt Burgemeester Meerhof aangedragen als lid van het
Algemeen bestuur.
4. Op grond van artikel 4 lid 3 wordt het college gevraagd uit
hun midden één plaatsvervangend lid voor het algemeen
bestuur aan te wijzen. Voorgesteld wordt om de algemene
plaatsvervanger, wethouder Julius hiervoor aan te wijzen.
04

Actieve informatie
1. Agenda MRA Noord/bezoek GS NH 31-01-2017

t.k.n.

2. Overzicht GR en BO’s

AAS
SBA

Het college heeft enige aanvullingen op het overzicht. De
gemeentesecretaris zal deze verwerken.
3. Aanbieding aangepaste GR voor toestemming

AAS

Heragenderen op collegevergadering van 31/1 (voorzien
van raadsvoorstel)
4. Digitaal indienen van bezwaarschriften
05

Communicatie

06

Uitnodigingen

t.k.n.

De uitnodigingen worden doorgenomen. Het secretariaat zorgt
voor verdere afhandeling.
07

Terugkoppelingen

De collegeleden staan stil bij de diverse interne en externe
overleggen.
08

Rondvraag, mededelingen, enz.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 31 januari 2017.
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AAS

