Vergadering en overzicht afspraken van het college

Verslag collegevergadering 30 maart 2021
Elke week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Hieronder vindt u de
besluiten, met een korte toelichting.

INFORMATIENOTA’S
 Financieel toezicht door provincie
 RO/VTH beleid 2021-2024 en jaarstukken 2021
 Nadere Regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget
 Vergadering Algemeen Bestuur CAW 31 maart 2021
 Vergadering Algemeen Bestuur SSC DeSom 24 maart 2021
Vergadering van het portefeuillehouders-overleg VVRE op 01 april 2021
 Reactie op brieven Koninklijk Horeca Nederland afdeling Medemblik
 Deelname Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN
 Jaaroverzicht 2020 juridische zaken

De informatienota’s kunt u vinden bij de raadsstukken op www.medemblik.nl (>> raad en bestuur ,
>> vergaderingen raad en commissies).
RAADSVOORSTELLEN
Het college besluit om de volgende raadsvoorstellen toe te sturen aan de raad:

De raadsvoorstellen kunt u vinden bij de raadsstukken op www.medemblik.nl (>> raad en bestuur ,
>> vergaderingen raad en commissies).

BESLUITEN
Financieel toezicht door provincie
Het college stuurt de informatienota naar de raad.
RO/VTH beleid 2021-2024 en jaarstukken 2021
Het college stuurt de informatienota aan de raad.
Wijzigen gemeenschappelijke regeling ‘Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland’ in
‘Afvalbeheer Westfriesland 2020’.
Op 9 februari stemde het college in met de conceptwijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Om deze daadwerkelijk te mogen wijzigen, moet eerst de raad hiermee instemmen. Deze
verplichting is opgenomen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op 18 maart heeft de raad
met de wijziging ingestemd. Het college stelt de voorgestelde wijziging definitief vast.
Nadere Regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget
De nadere regels budget Leefbaarheid en de nadere regels van het Activiteiten- en Kernenbudget
(AKB) worden nu naar aanleiding van een evaluatie samengevoegd tot één aangepaste Activiteitenen Kernenbudget. Er gaat een informatienota naar de raad.
Reactie op brieven Koninklijk Horeca Nederland afdeling Medemblik
KHN-afdeling Medemblik vraagt in twee brieven om hun oproep aan het kabinet te ondersteunen.
Het college stuurt hierover een informatienota aan de raad.

Deelname Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN
Het college stuurt een informatienota naar de raad.
VVRE 1 april 2021
Het college besluit conform de adviezen en stemt in met de informatienota aan de raad over
Programma Vitale Verblijfsrecreatie.
Meer weten?
Wilt u meer informatie? Belt u dan met het team Communicatie via (0229) 85 60 00. Wij helpen u
graag verder.

