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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16-06-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16-06-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 23-06-2015 wordt bekrachtigd. 
 
Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's 
 
Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Bestuursrapportage 2015 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders brengt de bestuursrapportage 2015 (peildatum 1 juni 
2015) uit aan de gemeenteraad. Er wordt gerapporteerd over de belangrijkste afwijkingen in de 
uitvoering van de programmabegroting 2015 en de paragrafen. Tevens is opgenomen de reactie van 
het college op nog openstaande moties. Een aantal financiële ontwikkelingen leidt tot een voorstel tot 
wijziging van de begroting 2015. 
 
Besluit: 
1. De bestuursrapportage 2015 met peildatum 1 juni 2015 vast te stellen. 
 
2. De Raad, conform bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen kennis te nemen van deze rapportage en 
de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 
 
3. Instemmen met het verwerken van de begrotingswijzigingen in de boekhouding, vooruitlopend op het 
raadsbesluit. 
 

Onderwerp: 
Spoedaanvragen JTC 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit voor de duur van maximaal 2 jaar de huidige 
huisvesting van het Jan Tinbergen College (JTC) eenmalig uit te breiden met 2 tijdelijke lokalen en een 
tijdelijke uitbreiding van de aulacapaciteit aan de locatie Azaleastraat.  De reden hiervoor is dat het JTC 
in het schooljaar 2015 - 2016 groeit met 50 leerlingen. De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te 
dragen voor voldoende en adequate huisvesting. Met dit besluit voldoet de gemeente aan deze taak. 
 
Besluit: 
1      Voor de duur van maximaal 2 jaar de huidige huisvesting van het JTC eenmalig uit te breiden met 
2 tijdelijke lokalen en een tijdelijke uitbreiding van de aulacapaciteit aan de locatie Azaleastraat. 
 
2      Hier een budget  ad € 25.283,07  beschikbaar te stellen voor 2015. 
 
3      De lasten van dit verzoek voor 2015, in totaal € 25.283,07 te dekken uit de bestemmingsreserve 
onderwijshuisvesting.  
 
4      Deze lasten opnemen in het HPO 2016 (aanvullend jaarschijf 2015) zoals dat in december a.s. aan 
de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden. 
 
5      De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 
 

 


