Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

22-09-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 15 september vast te stellen.
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Begroting 2021
Alle beleidsvoorstellen en maatregelen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting
2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Hiermee is het meerjarenperspectief
van de ontwerpbegroting 2021 structureel sluitend gemaakt vanaf 2023. De
ontwerpbegroting 2021 is gereed om naar de raad te sturen.

Besluit
1. De ontwerpbegroting 2021 vast te stellen.
2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
3. De begeleidende brief aan de raad vast te stellen.
4. Het persbericht vast te stellen.
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Uitvoering gemeentelijke taken burgernet
De politie eenheid Noord-Nederland is per 1 mei 2020 reeds gestopt met de
uitvoering van de gemeentelijke taken burgernet. Dit betekent dat het
relatiebeheer en de werving voor burgernet weer bij de gemeenten wordt
belegd. Vanuit het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (hierna: RBPO) wordt
voorgesteld om de taken in Noord-Nederlands verband te organiseren.

Besluit
1. In te stemmen met het op Noord-Nederlands niveau uitvoeren van de
gemeentelijke taken burgernet.
2. De gemeentelijke bijdrage van € 0,07 per inwoner hiervoor te
continueren.
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Beantwoording raadsvragen fractie BAS over zonnepark Lippe Gabriëlsplas
Voor de aanleg van een drijvend Zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas is een
omgevingsvergunning verleend. Afspraken om invulling te geven aan
participatie met het dorp Ureterp zijn vastgelegd in een Planovereenkomst.
Voor het project is een SDE beschikking afgegeven. De ontwikkelaar Nara Solar
heeft het project, met lusten en lasten, verkocht aan het bedrijf GroenLeven.
Over deze overname zijn door de raadsfractie BAS schriftelijke vragen gesteld.
De vragen van fractie BAS en de concept beantwoording zijn als bijlage
bijgevoegd

Besluit
1. De bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen van fractie BAS
vast te stellen.
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Jaarverantwoording kinderopvang 2019
Het college is op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen verplicht ieder jaar een verantwoording vast te stellen over de
uitgevoerde taken op grond van de Wet kinderopvang. Hiervoor wordt een
wettelijk vastgesteld model gebruikt.

Besluit
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2019 vast te stellen.
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Voorbereidingsgroep klankbordbijeenkomsten
Tijdens de klankbordbijeenkomst sociaal domein op 9 september was
geagendeerd om met de raad in gesprek te gaan over de wijze waarop de
klankbordbijeenkomsten voorbereid kunnen worden opdat zij beter aansluiten
bij de wensen van de raad. Vanwege tijdgebrek op de avond is het voorstel
gedaan om de raad per brief over dit onderwerp te informeren.

Besluit
1. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief Voorbereidingsgroep
klankbordbijeenkomsten sociaal domein te informeren.
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ALV VNG 25 september
Tijdens de ALV van de VNG op 25 september 2020 wordt een aantal moties in
stemming gebracht. Voor deze moties is een stemadvies gemaakt.

Besluit
1. Het stemadvies over de moties voor de ALV van de VNG op 25
september 2020 vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 september 2020
(week 40).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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