Gemeentenieuws

Nieuws over corona

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Kijk op www.derondevenen.nl/corona
voor het laatste nieuws
De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/
corona

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
Contactgegevens
T. 0297 29 16 16
F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl

Regelingen voor ondernemers
Op de website van de gemeente vindt
u een overzicht van de regelingen voor
ondernemers (vanuit de Rijksoverheid en
vanuit de gemeente). Bekijk deze op www.
derondevenen.nl/regelingenondernemers

Website
www.derondevenen.nl
Volg de gemeente op Facebook
facebook.com/derondevenen
instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis
Om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, gelden aangepaste
openingstijden.
Ma: 08.30 uur - 20.00 uur
Di t/m do: 08.30 uur - 13.30 uur
Vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.
U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.
Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.
Langskomen bij de gemeente?
Maak een afspraak!
Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld
voor
paspoort,
ID-kaart,
rijbewijs
of uittreksels) maakt u een afspraak
via www.derondevenen.nl/afspraak of
telefonisch: 0297 29 16 16.
De balie Omgevingszaken is open
op afspraak, maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
U maakt een afspraak door te mailen naar
E. omgevingszaken@derondevenen.nl.
AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation Mijdrecht
Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Vr. 9.00 uur - 12.00 uur
Za. 9.00 uur – 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op officiële feestdagen en op de zaterdag
tijdens de feestweek gesloten.
SERVICEPUNTEN
Diensten op het gebied van wonen, zorg,
welzijn, en ondersteuning bij digitale
diensten van de gemeente.
T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.	info@servicepuntderondevenen.nl
I.	www.servicepuntderondevenen.nl
Om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, zijn de kantoren gesloten.
U kunt u de Servicepunten alleen via e-mail
en telefoon bereiken.
Dat kan op de volgende tijden:
ma t/m do: 9.00 – 16.00 uur
vrijdag: 9.00 – 13.00 uur
Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Onderzoek naar verbeteren verkeersstructuur Vinkeveen

De gemeente wil de overlast van verkeer in Vinkeveen verminderen. Dagelijks rijdt veel verkeer
over de Herenweg en de Kerklaan. Ook op andere wegen is het druk en het is soms moeilijk
Vinkeveen via de op- of afrit van de N201 uit of in te rijden. De leefbaarheid van het Plassendorp
staat onder druk. De gemeenteraad heeft op 4 juni besloten te onderzoeken hoe de drukte kan
worden verminderd en hoe het verkeer gelijkmatiger over het dorp kan worden verdeeld.
Verkeer gelijkmatiger verdelen
De gemeenteraad heeft besloten 2 mogelijkheden te onderzoeken om het verkeer meer te
spreiden. Het eerste onderzoek richt zich op het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Kerklaan
en Herenweg, richting N201 en op de aanleg van een nieuwe weg voor verkeer dat vanaf de N201
komt. Deze nieuwe weg zou ten noorden van de Julianalaan komen te liggen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten een ‘quickscan’ uit te voeren naar de mogelijkheid
om ten westen van Vinkeveen een nieuwe weg aan te leggen. Een quickscan is een onderzoek
op hoofdlijnen.
Waarom moet de verkeersstructuur worden verbeterd?
In 2014 is door de gemeenteraad de Dorpsvisie Vinkeveen vastgesteld. Deze is samen
met inwoners, ondernemers en andere overheden gemaakt. In de Dorpsvisie staat welke
ontwikkelingen de komende jaren nodig zijn zodat Vinkeveen een prettig dorp blijft om te
wonen, werken en recreëren. Belangrijke punten uit de visie zijn onder andere het verbeteren
van de relatie tussen de Vinkeveense Plassen en het dorp en de aansluiting van Vinkeveen op
de N201.
Waar moet antwoord op komen?
Het onderzoek en de quickscan moeten antwoord geven op de vraag of ze zorgen voor een
gelijkmatiger verdeling van verkeer over Vinkeveen. De quickscan is bedoeld om (opnieuw) vast
te stellen of de aanleg van een weg ten westen van Vinkeveen al dan niet haalbaar is. Dit is in
het verleden al eens onderzocht, toen bleek aanleg van de weg niet haalbaar.
De quickscan moet daarom (op hoofdlijnen) antwoord geven op vragen als: Wordt met de
aanleg van een weg ten westen van Vinkeveen het verkeer gelijkmatiger verdeeld? Kan de weg
in het landschap worden ingepast? Is de aanleg financieel haalbaar?
Eerst duidelijkheid over quickscan
Voordat het onderzoek ‘éénrichtingsverkeer Kerklaan’ begint, moet duidelijk zijn of de aanleg
van een nieuwe ontsluitingsweg ten westen van Vinkeveen haalbaar is of niet. Is de aanleg van
de weg haalbaar, dan wordt bekeken of verder onderzoek naar ‘éénrichtingsverkeer Kerklaan’
nog wenselijk is. Als blijkt dat aanleg van de weg nog steeds niet haalbaar is, dan wordt het
onderzoek naar de ontsluitingsvariant ‘eenrichtingverkeer Kerklaan’ verder opgepakt. Het doel
is om uiteindelijk tot een integraal plan te komen waar besluitvorming over kan plaatsvinden.
Hoe worden inwoners betrokken?
Belangrijk is hoe inwoners tegen een nieuwe verkeersstructuur aankijken. In maart is overleg
geweest met de direct omwonenden van de Julianalaan. Als gevolg van de coronamaatregelen
kon een geplande inloopbijeenkomst op 17 maart voor inwoners van Vinkeveen helaas niet
doorgaan. Begin mei is een nieuwsbrief verspreid en begin juni is tijdens de behandeling van
het onderwerp in de gemeenteraad door inwoners ingesproken.
In de week van 13 juli organiseren we voor bewoners aan de uiterste westkant van Vinkeveen
een bijeenkomst om hen bij te praten. Zij ontvangen hiervoor apart een uitnodiging.
Naar verwachting wordt voor de zomervakantie, de schoolvakanties beginnen op 18 juli, de
quickscan naar een westelijke ontsluiting afgerond. Dan wordt duidelijk of naar deze variant
verder onderzoek wenselijk is. Daarbij worden inwoners uiteraard betrokken. Dit zal na de
zomervakantie zijn.

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

De planning is dat begin 2021 de onderzoeken en de uitwerkingen in de gemeenteraad behandeld
worden.

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57
info@degroenevenen.nl

Op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl vindt u onder Bouwplannen en projecten
> Vinkeveen meer informatie over dit onderwerp. Hier kunnen belangstellenden zich ook
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Kernteam van de gemeente bereikbaar
Het Kernteam van de gemeente
is bereikbaar. Heeft u hulp en
ondersteuning nodig, een vraag over
werk en inkomen of over het opgroeien
en opvoeden van uw kinderen? Dan
kunt u terecht bij het Kernteam. Dit
kunt u rechtstreeks benaderen via
0297 – 29 16 02. Voor uw vragen en advies
kunt u ook terecht bij de Servicepunten,
bereikbaar via 0297 – 58 76 00.
Vragen over het coronavirus?
Bekijk de informatie op:
• de website van het RIVM:
www.rivm.nl/coronavirus
• de website van de GGDrU:
www.ggdru.nl
• de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/corona
Of bel met:
• het landelijk informatienummer:
0800 - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• de informatielijn van de GGDrU:
030 - 630 54 00
(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur,
in het weekend tussen 9.00 en 16.00
uur)

Denk mee over een
aardgasvrije gemeente

Gemeente De Ronde Venen heeft de ambitie
om al in 2040 volledig aardgasvrij te zijn.
Inwoners en ondernemers spelen een
grote rol bij het aardgasvrij maken van de
gemeente. De gemeente is benieuwd hoe
zij denken over een aardgasvrije gemeente
en de overstap hier naartoe. Daarom
heeft de gemeente een online vragenlijst
opgesteld. Je kunt deze vragenlijst invullen op
www.derondevenen.nl/aardgasvrij. Het invullen
van de online vragenlijst duurt ongeveer
15 minuten. De ingevulde vragenlijst blijft
anoniem en wordt vertrouwelijk behandeld.
De vragenlijst kan tot vrijdag 10 juli worden
ingevuld. Ontvangt u de vragenlijst liever op
papier? Bel dan naar 0297 29 16 16 of stuur een
e-mail naar: r.achterveld@derondevenen.nl.

Werkzaamheden

Vinkeveen, gedeeltelijke wegafsluiting
Herenweg
De Herenweg is ter hoogte van huisnummer
262 op 13 juli van 7.00 uur tot 12.00 uur
gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer zal
worden geregeld door verkeersregelaars. Deze
maatregel is nodig voor het vervangen van
een ingewaterde coaxkabel in opdracht van
Ziggo. Het verkeer kan passeren, maar houd
rekening met een langere reistijd. Heeft u nog
vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00
en 16.30 uur contact opnemen met de heer
N. Rosario van de firma BAM Infra Nederland
B.V. via telefoonnummer 0348 72 64 17.

Gewijzigde papierinzameling in juli
In de maand juli wordt het papier in de kernen op een andere dag opgehaald. Reden hiervoor is
het coronavirus. De chauffeurs van de wagens komen uit verschillende regio’s. Om eventuele
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vrijwilligers te beschermen, wordt de
inzameling door medewerkers van Remondis gedaan. Daarbij zijn geen vrijwilligers actief.
De nieuwe ophaaldata:
Kern

Oude datum

Nieuwe datum

Mijdrecht

Zaterdag 4 juli

Donderdag 9 juli

Abcoude PIUS

Dinsdag 7 juli

Maandag 13 juli

Abcoude HVA, Baambrugge,
De Hoef en Amstelhoek

Zaterdag 11 juli

Maandag 14 juli

Wilnis

Nog niet bekend

Vinkeveen

Nog niet bekend

Papierinzameling buitengebied ongewijzigd
In het buitengebied wordt het papier al ingezameld door Remondis. Voor dit gebied gelden
daarom geen wijzigingen in de ophaalmomenten.
Zorg ervoor dat uw container vóór 7.30 uur buiten staat
De medewerkers van Remondis hebben andere tijdsschema's dan de vrijwilligers. Zorg er
daarom voor dat uw container vóór 7.30 uur aan de straat staat.
De app Afvalwijzer is bijgewerkt met de nieuwe data
Gebruikers van de app Afvalwijzer moeten even de app opnieuw opstarten. De nieuwe
ophaaldata zijn hierin verwerkt. Via de app blijft u zo op de hoogte van het juiste ophaalmoment.
De gratis app Afvalwijzer kunt u via de App Store of Play Store downloaden.

Ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen (week 27 – 26 juni 2020)
De ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of
verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. De ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Z/20/164710

30-05-2020

RECTIFICATIE
Op 9 juni 2020 is de volgende
aanvraag gepubliceerd:
De Duiker 6 in Wilnis
Dit moet zijn:
De Duiker 9 in Wilnis

Vernieuwen van een woonschip

Koppeldijk 28 in Abcoude

Het opwaarderen van de bestaande woning

Z/20/165615

17-06-2020

Vinkeveen A 5217 (index 9 en 10)

Bouwen van een waterwoning

Z/20/165621

17-06-2020

Kievit 10 in Mijdrecht

Het aanbrengen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning

Z/20/165622

17-06-2020

Rijksstraatweg 40 in Baambrugge

Verbouwing van de woning

Z/20/165658

18-06-2020

Achterbos 28R 10 Vinkeveen

Toevoeging/wijziging op de verleende
vergunning voor de nieuwbouw

Z/20/165686

18-06-2020

Dominee Bleekerhof 3 in Abcoude

Uitbreiden van de bergruimte aan de
achterzijde

Z/20/165699

18-06-2020

Kleiweg 1 in Baambrugge

Uitbreiding bestaande pastorie met
vestiging huisartsenpraktijk

Z/20/165695

18-06-2020

Dr. Sloetlaan 39 in Abcoude

Het herbouwen en vergroten van de berging

Z/20/165757

19-06-2020

Baambrugse Zuwe 208 C in
Vinkeveen

Vervangen woonboot

Z/20/165769

21-06-2020

Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in
Mijdrecht

Tijdelijke opslag van containers (ca 10 ton)
schroot

Z/20/165833

22-06-2020

Muijeveld 67 in Vinkeveen

Vervangen brug 5180

Z/20/165839

22-06-2020

Oudhuijzerweg 4 in Wilnis

Vooroverleg verbouwing/restauratie

Z/20/165842

22-06-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Rietveld 56 Vinkeveen

Het aanbrengen van een dakopbouw

Z/20/162924

16-06-2020

Groenlandse kade 59 A in Vinkeveen Toevoegen van een tweede jachthaven in de
bestemming jachthaven

Z/20/158246

19-06-2020

Kerkstraat 102 in Abcoude

Het aanbrengen van zonnepanelen

Z/20/161939

22-06-2020

Westerlandweg 4B Mijdrecht
(aangevraagd op Hoofdweg 74A in
Mijdrecht)

Verbouwen van schuur tot woning

Z/20/161020

22-06-2020

Plaswijk 63 in Vinkeveen

Het aanbrengen van een dakopbouw en een
dakkapel

Z/20/162360

24-06-2020

Dr. Mees ten Oeverlaan 1 Wilnis

Het aanbrengen van een nieuwe schuifpoort Z/20/163197

24-06-2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Beerninckstraat 82 in Mijdrecht

Het bouwen van een schuur/berging

Z/20/163101

23-06-2020

Cruzaat 2 in Mijdrecht

Het uitbreiden van de woning door een
uitbouw aan de voorgevel

Z/20/163747

22-06-2020

Brunel 1 in Mijdrecht

Het plaatsen van een hekwerk

Z/20/163129

23-06-2020

Burgemeester Dedelstraat 24 in
Abcoude

Het vervangen en vergroten van de dakkapel Z/20/163458
aan de voorzijde

23-06-2020

Burgemeester Dedelstraat 22 in
Abcoude

Het vervangen en vergroten van de dakkapel Z/20/163839
aan de voorzijde

23-06-2020

Kruiwiel 6 in Mijdrecht

Het vervangen van een kozijn aan de
voorzijde van de woning

Z/20/164971

23-06-2020

Kruiwiel 3 in Mijdrecht

Het vervangen van een kozijn aan de
voorzijde van de woning

Z/20/165198

24-06-2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (VERVOLG)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Landzicht 1 t/m 17 en Reigersbos
4,6,8,10 in Abcoude

Vervangen dakpannen en gootbetimmering

Z/20/161879

24-06-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

WILNIS, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN DE ZORGGRAS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 mei 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Weijman Vastgoedonderhoud ontheffing hebben verleend om een
tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Zorggras 3648 HT in Wilnis. Het werkadres is Raaigras 3648 JA en JB in Wilnis,
Veenweg 3648 HB in Wilnis en Zorggras 3648 HT in Wilnis. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden in opdracht
van GroenWest.
De ontheffing geldt van vrijdag 17 juli 2020 tot en met vrijdag 29 januari 2021.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een
omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige
voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005,
3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening
zijn kosten (griffierecht) verbonden.

VERKEERSBESLUIT VOOR HET AANWIJZEN VAN TWEE PARKEERPLAATSEN VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE
AUTO ’ S
Burgemeester en wethouders besluiten om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen
in de Dorpsstraat in Wilnis, ter hoogte van de lichtmast tegenover Dorpsstraat 18, door het plaatsen van het verkeersbord E4
(RVV 1990) en een onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische auto’s’.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een
omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd
wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen
het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn.
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige
voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank MiddenNederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. De precieze voorwaarden staan
op deze website te lezen. Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

COLLEGEBESLUITEN MANDAATVERLENING EN TERRASSEN
Het college heeft op 2 juni 2020 de volgende besluiten genomen die in het Gemeenteblad zijn bekend gemaakt:
-

Het tijdelijk mandaatbesluit zomer 2020. Dit besluit is op 22 juni jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad
(zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-156645.html) en treedt in werking op 10 juli a.s.;
Het mandaat- en volmachtbesluit overbrugging inkoop jeugdhulp en Wmo 2021. Dit besluit is op 17 juni 2020
gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-153585.html) en is op
18 juni 2020 in werking getreden;
De richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen. Dit besluit is op
19 juni jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-155959.html) en
is op 20 juni 2020 in werking getreden.

Ofﬁciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op
www.overheid.nl in een elektronisch gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst
op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het
elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).
Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment
gelden.

