Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

12-01-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Via ZOOM

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
H. de Jong, Loco- gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
Afwezig: J.C. de Groot, gemeentesecretaris

1

Landelijk convenant vroegsignalering schulden
Het college besluit om invulling te geven aan de afspraken in het Landelijke
convenant Vroegsignalering door met de volgende lokaal werkende
signaalpartijen de bijgevoegde overeenkomst Vroegsignalering aan te gaan:
1. Stichting Woonconcept, stichting Wetland Wonen, Omnia Wonen en overige
particuliere verhuurders.
2. Energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en drinkwaterbedrijf Vitens.
De burgemeester besluit de ondertekening van de overeenkomst te
mandateren aan Sigrid Gortmaker, teamleider Mid-office team Uitvoering
sociaal domein.

2

Doorontwikkeling inkoop van specialistische jeugdhulp
Het college besluit:
1. In te stemmen met het niet toelaten van nieuwe aanbieders specialistische
jeugdhulp tot de
raamovereenkomst Jeugdhulp 2021 vanaf heden tot 31 december 2021.
2. In te stemmen met uitfasering van het Segment Midden per 1 mei 2021.

3

Verzoek om instemming Kwaliteitsimpuls groene omgeving perceel
Kallenkote 88a-b-c
Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde Kwaliteitsimpuls groene
omgeving en mee te werken aan het opstarten van een
bestemmingsplanprocedure voor de percelen Kallenkote 88a/b/c te
Kallenkote.

4

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Tuk - Tukseweg 136'
vast te stellen en de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
conform deze notitie van een reactie te voorzien;
2. in te stemmen met de in de 'Nota van wijzigingen bestemmingsplan Tuk Tukseweg 136' aangegeven wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan en deze nota vast te stellen;
3. het bestemmingsplan 'Tuk - Tukseweg 136' als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1708.TUKtukseweg 136BP-VA01, met de bijbehorende regels,
verbeelding en bijlagen, met inachtneming van de onder beslispunten 1 en 2
bedoelde nota's, gewijzigd vast te stellen;
4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
5. het vastgestelde bestemmingsplan 'Tuk - Tukseweg 136' met bijbehorende
stukken ter inzage te leggen.
5

Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over de kosten van toerisme
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de
kosten van toerisme vast.
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