Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

19-01-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 12 januari vast te stellen.
2

Evaluatie spoedtelefoon gebiedsteam 2020
Na de wijzigingen in bereikbaarheid van de spoedtelefoon per 1 mei 2019
heeft onlangs een evaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de
uitkomsten wordt een beperking in de bereikbaarheid voorgesteld.

Besluit
1. De bereikbaarheid van de spoedtelefoon met ingang van 1 februari
2021 te wijzigen in de periode van 8u tot 20u op werkdagen in plaats
van de huidige bereikbaarheid gedurende 24/7.
3

Informatie over ontwikkelingen OR Caparis NV en vooruitbetalen Caparis NV
Er is een aantal ontwikkelingen bij Caparis NV waar wij de gemeenteraad over
willen informeren. Allereerst zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de OR
van Caparis NV. Daarnaast is er besloten om de facturen aan Caparis NV 90
dagen vooruit te betalen, vanwege het verloop van de liquiditeiten bij Caparis
NV door het afwikkelen van de afspraken uit de Fair Deal. De laatste
ontwikkeling is dat Caparis NV een prijs kan winnen met een
duurzaamheidsproject. De gemeenteraad wordt over deze ontwikkelingen
geïnformeerd.

Besluit
1. De informatieve brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

4

Bestuursverslag en jaarrekening 2019 Comprix
De gemeente heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Comprix
ontvangen.

Besluit
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Comprix voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De raad hierover te informeren met de bijgevoegde brief.

5

Last onder dwangsom Verbindingsweg 12A
Op het perceel Verbindingsweg 12A in Ureterp staat sinds 2013 een tijdelijke
woning. De hiervoor verleende vergunning is ruimschoots verlopen. De woning
is nog steeds niet verwijderd en er is ook geen zicht op spoedige verwijdering.
Daarom wordt geadviseerd nu een last onder dwangsom op te leggen met een
ruime begunstigingstermijn.

Besluit
1. Een last onder dwangsom op te leggen om te bereiken dat de tijdelijke
woning uiterlijk op 1 januari 2022 is verwijderd.
2. De hoogte van de dwangsom vast te stellen op € 15.000,- ineens.
3. De brief met de last onder dwangsom vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021 (week
04).
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