
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering (web)  

Datum 11-02-2020 

Tijd 9:30 - 13:00 

Locatie B&W kamer 

Aanwezig I.A. Bakker (burgemeester), F. Brouwer, G. Post jr. en G. Post (wethouders) en 

R. Jeltema (gemeentesecretaris) 

 

  

1 

 

Opening 

De burgemeester opent de vergadering. 

Wethouder G. Post begint met gebed. 

 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst B&W van 4 februari 2020 

De besluitenlijst wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

Tarieven Sociaal Domein 2020 - Wmo (10183) 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de tarieventabel diensten Wmo 

2020, als onderdeel van de Verordening maatschappelijke ondersteuning. 

 

3.2 

 

Verlengen geldigheid Nota bodembeheer (10792) 

1. De raad voorstellen om de Nota bodembeheer, zoals door hen is vastgesteld 

op 24 mei 2012, niet te herzien en daarmee het daarin beschreven beleid te 

continueren voor de komende tien jaar (zie bijlage 2). 

2. De raad voorstellen een oplegnotitie toe te laten voegen aan de Nota 

bodembeheer, conform bijgevoegde (zie bijlage 3). 

3. Het ontwerp raadsvoorstel 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen en 

dit via het elektronisch gemeenteblad en Het Urkerland bekend maken (zie 

bijlage 4). 

 

3.3 

 

Gezondheidvisie Noord Flevoland inwonerperspectief (10833) 

1. Kennis te nemen van de Visie Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland vanuit 

inwonersperspectief. 

2. De visie als kader te hanteren in het behartigen van de belangen van de 

burgers in het veranderende speelveld van ziekenhuis-/gezondheidszorg in de 

regio. 

3. Kijkend naar de raadsmotie nr.M2019-15 deze visie ter kennisname te 

sturen naar Commissie II. 
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3.4 

 

Nota grondprijsbeleid 2020 (10189) 

1. Kennis te nemen van onderhavige rapportage en de bijgevoegde Nota 

grondprijsbeleid 2020. 

2. De Nota grondprijsbeleid 2020 alsmede de daarin opgenomen grondprijzen 

per 1 januari 2020 vast te stellen en bekend te maken. 

 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.1 

 

Haakjes aan lichtmasten voor PMD-zakken (10578) 

1. Op dit moment niet overgaan tot het aanschaffen en aanbrengen van 

haakjes aan lichtmasten. 

2. De wijziging van het afvalbeleid wordt per 1 april doorgevoerd. De evaluatie 

van het afvalbeleid wordt afgewacht. In het najaar wordt opnieuw bekeken of 

er haakjes geplaatst worden. 

3. De portefeuillehouder, wethouder G. Post informeert de gemeenteraad 

mondeling in de commissievergadering. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering 

Wethouder G. Post eindigt met gebed. 

 

8 

 

Volgende B&W-vergadering 

In verband met de voorjaarsvakantie vervalt de collegevergadering van  

18 februari. 

De eerstvolgende collegevergadering is 25 februari.  

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 25 februari 2020 

 

 

 

voorzitter,       secretaris, 

I.A. Bakker      R. Jeltema 


