Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

26-05-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies

3

1e Turap
Advies:

1. De 1ste turap 2020 goed te keuren;
2. De 1ste turap incl. resultaatsbestemming van € 578.882 nadeel aan de raad ter
goedkeuring voor te
leggen;
3. Het structurele nadeel te verwerken in de Notitie Financieel Kader 2021-2024.

Besluit
conform advies

4

Brief update Lange termijn financiering (LTF) met mogelijk dividendeffect Stedin
Advies:

1. De brief van de Aandeelhouderscommissie Stedin ter kennisgeving aan de
raad aan te bieden.

Besluit
Conform advies
5

Jaarrekening 2019 en begroting 2020/2021 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Advies:

1. De brief over de jaarrekening 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het begrotingsvoordeel voor 2020 van € 5.543 incidenteel te verwerken in 1ste
turap 2020;
3. Het begrotingsvoordeel voor 2021van € 2.862 structureel te verwerken in de
begroting 2021.

Besluit
Conform advies

6

Jaarverslag 2019 en ontwerpbegroting 2021 GR Hûs en Hiem
Advies:

1. De raad het jaarverslag 2019 van Hûs en Hiem voor ter kennisneming aan te
bieden;
2. De raad de ontwerpbegroting voor 2021 van Hûs en Hiem ter beoordeling aan
te bieden;
3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting
voor 2021 van Hûs en Hiem.
4. De ontwerpbegroting te publiceren via de gemeentelijke website en de
beschikbaarheid van de ontwerpbegroting via de gemeentelijke nieuwsbrief
kenbaar te maken, alsmede op aanvraag hardcopy beschikbaar te stellen;

Besluit
Conform advies

8

Verantwoording uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2019
Advies:

1. De subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid 2019 vast te stellen op €
52.560;
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan Samenwerkingsschool Yn
de mande.

Besluit
conform advies

9

Ontwikkelingsrichting Melle Grietjespad
Advies:
1. In te stemmen met de ontwikkelingsrichting voor het Melle Grietjespad;
2. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad.
Besluit
conform advies

10

Herinrichting gemeentehuis
Advies:
1. In te stemmen met het voorstel van de inrichtingscommissie;
2. In te stemmen met de offerte van OpNieuw, waarmee wordt afgeweken van het
aanbestedingsbeleid dat stelt dat voor opdrachten &gt; € 25.000 2 of mee offertes
moeten worden opgevraagd
3. De kosten van € 53.085 op te voeren als investeringskredieten en deze te dekken uit

de beschikbare € 49.500
4. De financiële gevolgen, waaronder het melden van het nadeel van € 3.585 te
verwerken in de 2de turap 2020.
Besluit
conform advies
11

Voucheractie
Advies:

1. Akkoord te gaan met de voucheractie;
2. De kosten van € 10.000 te dekken uit de post fcl. 6.560.35.3 Overige recreatie;
3. De financiële verwerking te regelen in de 2de turap 2020.

Besluit
Nog toevoegen: de waarde van niet-ingeleverde bonnen wordt geschonken aan de
voedselbank.
Overigens conform advies
12

Badweg 117
Instemmen met concept-brieven
Besluit
In de brief nog de 4 punten uit het advies van de brandweer opnemen.
Overigens conform advies

13

Beleidslijn terrassen
Advies:
In te stemmen met de voorgestelde beleidslijn
Besluit
conform advies

14

Rondvraag

15

Keek op de week

16

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

