
 

Besluitenlijst Collegevergadering (web)  

Datum 26-05-2020 

Tijd 9:30 - 13:00 

Locatie Kantine GH 

Aanwezig I.A. Bakker (burgemeester), F. Brouwer, G. Post en G. Post jr. (wethouders) en 

R. Jeltema (gemeentesecretaris) 

  

 

  

1 

 

Opening 

De burgemeester opent de vergadering. 

Wethouder G. Post begint met gebed. 

 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst B&W van 19 mei 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

Aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale (HVC) 

1. In te stemmen met het verslag van de AvA HVC van 11 december 2019 en 

met de voorgestelde agenda. 

2. Kennis te nemen van de algemene ontwikkelingen/contextanalyse (update). 

3. In te stemmen met het besluit om het jaarverslag over 2019 vast te stellen, 

het resultaat conform het voorstel toe te voegen aan de algemene reserves 

en directie en bestuur decharge te verlenen. 

4. In te stemmen met het voorgestelde besluit inzake de Financiering Van Gas 

Los. Tevens in te stemmen met het voornemen om indien nodig zo 

mogelijk niet-gegarandeerde en achtergestelde financiering aan te trekken 

zodat garantstelling door aandeelhouders beperkt kan blijven bij een 

eventuele grotere vlucht van “Van Gas Los” op langere termijn. 

5. In te stemmen met het investeringsvoorstel in een grote slibdroger onder 

het voorbehoud van en in samenhang met de eventuele toetreding van 2 

nieuwe aandeelhouders B te weten de Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht 

(AGV) en Zuiderzeeland (ZZL). Tevens in te stemmen met de toetreding van 

deze waterschappen als aandeelhouders B. Tevens in te stemmen met cq. 

kennis te nemen van de hiervoor noodzakelijke verruiming van het 

garantiekapitaal vanuit de aandeelhouders B (= Waterschappen). Tevens in 

te stemmen met / kennis te nemen van de omzetting van aandelen A naar 

aandelen B van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK). En tevens 

in te stemmen met besluitneming over de investering in een eventuele 
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kleinere slibdroger –indien de waterschappen AGV en ZZL van toetreding 

mochten afzien- op de AvA van december 2020. 

6. In te stemmen met de voorgenomen benoeming van twee leden van de 

Raad van Commissarissen ter vervanging van twee aftredende 

commissarissen conform de voorgestelde planning. 

7. In te stemmen met de overdracht van aandelen zoals voorgesteld, 

noodzakelijk geworden in verband met de uittreding van de gemeente 

Velsen uit de gemeenschappelijke regeling AIJZ en de keuze om 

rechtstreeks aandeelhouder te worden. 

 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.1 

 

1e tussenrapportage 2020 (T-1 2020) (13394) 

1. De gemeenteraad een voorstel doen tot vaststelling van de 1e tussen-

rapportage 2019. 

4.2 

 

Jaarstukken 2019 (inclusief grondexploitatie 2019) (13393) 

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel inzake vaststelling van de jaarstukken over 

2019 agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2020. 

2. Het advies van de Auditcommissie (na overleg d.d. 2 juni) ter inzage leggen 

in de raadsportefeuille. 

 

4.4 

 

Beantwoording motie Fietstunnel Urkerweg (10430) 

1. De gelijkvloerse rotonde te benoemen als voorkeursvariant op de kruising 

tussen de Urkerweg en de toekomstige Michiel de Ruyterallee. 

2.  De als bijlage toegevoegde presentatie aan de gemeenteraad te presen-

teren. 

 

4.5 

 

RBT bestuurlijke opdracht 

Het college van B&W neemt kennis van de bestuurlijke opdracht maatschap-

pelijke en economische gevolgen van corona op korte en (middel)lange termijn 

zoals dat is aangeboden aan het RBT. 

(Handhavings)protocollen worden afgedekt met landelijke brancheorganisatie. 

Uitgangspunt is dat er lokaal en provinciaal geen extra platformen in het leven 

geroepen worden. 
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5 

 

Corona 

 

5.a 

 

Memo Economische herstart Urk 

Het college van B&W neemt kennis van de inhoud van de memo. 

De raad is geïnformeerd over de genomen maatregelen. 

De financiële consequenties komen op een later moment naar de raad toe. 

 

6 

 

Uitnodigingen 

 

7 

 

Informatieronde 

 

8 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. 

Wethouder G. Post eindigt met gebed. 

 

9 

 

Volgende B&W-vergadering 

Dinsdag 2 juni 2020. 

 

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 juni 2020 

 

 

voorzitter,      secretaris, 

I.A. Bakker      R. Jeltema 


