Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 12 maart 2019, nr. 10
Aanwezig:

Afwezig

Loco-burgemeester J. Hagen
Wethouder E. Gerbrands
Secretaris P. Küppers
: Burgemeester I. van Gent (vakantie)

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 9 d.d. 5 maart 2019

Besluit
Besluitenlijst nr. 9 wordt vastgesteld

2.

EA

Handhavingsbeleidsplan Sociaal Domein:
1. Vast te stellen het Handhavingsbeleidsplan Sociaal Domein 2019 – 2022;
2. In te stemmen met de bijgevoegde protocollen bijzondere controle.

Conform advies

3.

LB

Conform advies

4.

LB

5.

EA

6.

CJB

Verkeerstellingen
Kennis te nemen van de notitie (vertrouwelijk) en de offerte voor het uitvoeren van
een verkeerstelling voor een bedrag van € 7.500 excl. btw;
De opdracht te verstrekken;
De kosten voor € 5.000 te dekken uit het eenmalige restantbudget 2018 dat
beschikbaar is voor onderzoek naar verkeerstromen in het dorp en de overige € 2.500 mee
te nemen als nadeel in de 1ste turap 2019.
Evenementenvergunning zang- en muziekfestival OMF festival
- Advies de vergunning te verlenen
Aanpassing uurtarief individuele begeleiding zorgleerlingen:
1. In te stemmen met de verhoging van het uurtarief voor individuele begeleiding
zorgleerlingen van € 27,- naar € 32,-;
2. Het extra bedrag van € 3.750,- ten laste brengen van de post 6.672.020;
3. SWS Yn de mande middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte brengen van het
besluit.
Tankinspectie en aanpassing benzinestation (invoering duurzame vormen van brandstof).
De raad het volgende voor te stellen:
1. Verplichte tankinspectie laten uitvoeren voor een bedrag van € 13.750 en deze kosten
te dekken uit de algemene reserve;
2. Benzinestation laten aanpassen voor de levering van klimaat neutrale diesel, klimaat
neutrale benzine en 100% klimaat neutrale eco diesel, voor een bedrag van € 18.500
met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en de jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten
hiervan van € 2.050 per jaar mee te nemen in de begroting 2020 e.v.;
3. Materieel van de gemeentelijke buitendienst (apparatuur, bedrijfsauto’s) laten
lopen/rijden op 100% klimaat neutrale eco diesel;
4. De meerkosten van € 2.940 per jaar voor brandstof voor materieel van de buitendienst
in de jaren 2019 t/m 2023 ten laste te brengen van de reserve duurzaamheid en vanaf
2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo;

Conform advies
Conform advies

Conform advies

1

Nr.

Ambt

7.

PH

8.

LB

9.

WSV

Voorstel/Advies
5. De financiële consequenties verwerken in de 4de begrotingswijziging 2019.
6. Vooralsnog geen bijdrage verlenen in de meerkosten van klimaat neutrale eco diesel,
maar maatregelen om het gebruik van klimaat neutrale eco diesel te stimuleren, uit
laten werken in het kader van de uitvoering van de nota duurzaamheid.
Verslag commissie Schoolomgeving.
- verslag ter kennisname
Monnikenloop
- Verkeersregelaars aan te wijzen
Programmateksten jaarrekening 2018:
- In te stemmen met de programmateksten voor de jaarrekening 2018

Besluit

Conform advies
Conform advies
Aangehouden

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 19 maart 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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