
 

Besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 28-04-2020 

Tijd 9:30 - 13:00 

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

R. Jeltema (gemeentesecretaris) 

 

  

1 

 

Opening 

De burgemeester opent de vergadering. 

Wethouder F. Brouwer begint met gebed. 

 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst B&W van 21 april 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

Circulaire inkoop en opdrachtgeverschap binnen de gemeente Urk  (11201) 

1. In te stemmen met het Projectcontract Circulair inkopen en opdracht-

geverschap. 

2. De kosten die in 2020 gemaakt worden voor het circulair inkopen kunnen 

bekostigd worden uit het reeds beschikbare budget voor duurzaamheid 

(1723504) in 2020. Deze kosten worden geschat op 40.000 euro. 

3. De interne ureninzet door de projectgroep wordt geschat op 1632 uur in 

totaal, wat neerkomt op €152.000 euro aan loonkosten. Deze loonkosten 

zijn gedekt binnen de begroting. 

3.2 

 

Rapportage interne controle Suwinet-inkijk Cluster Werk en inkomen (12712) 

De rapportage over gebruik en controle Suwinet-inkijk voor kennisgeving 

aannemen. 

 

3.3 

 

Verantwoording werkplan 2019 verkeersveiligheid (12880) 

Instemmen met de bijgevoegde Verantwoording werkplan 2019 

verkeersveiligheid en het versturen van de brief aan GS. 

 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.2 

 

GGD-begroting 2021 / afrekening 2019 

1. Kennis is genomen van de GGD begroting 2021, de meerjarenraming 

2022 -2024 en de GGD jaarrekening 2019. 
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2. Kennis is genomen van het feit dat er geen nieuwe beleidsontwikkelingen 

zijn en de (meerjaren)begroting niets anders is dan het voortzetten van 

ingezet beleid (going concern). 

3. Ingestemd wordt met de (meerjaren)begroting en de aangegeven dekking. 

4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de GGD-(meerjaren) 

begroting. 

4.3 

 

Jaarrekening 2019 Sociaal Domein (incl. meerjarenperspectief) (12723) 

1. Kennis is genomen van de (concept) jaarcijfers 2019 Sociaal Domein, de 

risico’s en het meerjarenperspectief. 

2. Koersvast blijven in de integrale inhoudelijke en financiële beheersbaarheid 

van het Sociaal Domein. 

3. Er wordt nog niet akkoord gegaan met de begrotingswijzigingen. Deze 

worden betrokken bij de besluitvorming inzake de jaarrekening 2019 en 

Kadernota 2020. 

4. Financiële risico van de hulpmiddelen (faillissement en overgang naar 

andere leverancier) betrekken bij Kadernota 2020. 

 

4.4 

 

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 

2017. Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2021, Regionaal Risicoprofiel 

2020.  Ter informatie Beleidskaders 2020-2021 en de Jaarstukken 2019. 

1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met het 1e wijzigingsbesluit 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017. 

2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp 

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en het 

Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en 

Flevoland. 

3. Schriftelijke reactie naar de Veiligheidsregio sturen. 

5 

 

Uitnodigingen 

 

5.b 

 

Vooraankondiging Flevomeeting op 15 mei 

Wethouder F. Brouwer vertegenwoordigt het college van B&W bij de digitale 

vergadering. 

 

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. 

Wethouder F. Brouwer eindigt met gebed. 
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8 

 

Volgende B&W-vergadering 

In verband met de meivakantie is de eerstvolgende collegevergadering op 

dinsdag 12 mei.  

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 mei 2020. 

 

 

 

voorzitter     secretaris, 

I.A. Bakker     R. Jeltema 

 


