
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering (web) 

Datum 04-02-2020 

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 jr. begint met gebed. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

Aanbesteding leerlingenvervoer en de overeenkomst voor de coördinatie van 

het leerlingenvervoer (10299) 

In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst waarin gemeente 

Steenwijkerland wordt gemachtigd om op te treden als penvoeder. 

 

3.2 

 

Mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg 2020 (10520) 

Het Mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 in te trekken en het 

Mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg 2020 Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek vast te stellen. 

 

3.3 

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen Sluisweg (10639) 

1. Ingestemd wordt met het bijgaande concept verkeersbesluit. 

2. Het verkeersbesluit publiceren in Staatcourant en Urkerland. 

 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.1 

 

Vervanging koelinstallatie en ijsmachine in IJsselmeervisafslag Urk (9840) 

Ingestemd wordt met snelle vervanging van de koelinstallatie en ijsmachine in 

IJsselmeervisafslag Urk. 

 

4.3 

 

Vaststellen Bodemkwaliteitskaart Urk (10651) 

1. De provinciebrede Bodemkwaliteitskaart 2019 (incl. PFAS, zie bijlage 4) met 

de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart 2019 voor het grondgebied 

van de gemeente Urk wordt vastgesteld (ter vervanging van de 

Bodemkwaliteitskaart 2012). 
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2. De provinciebrede, met PFAS geactualiseerde, Bodemkwaliteitskaart voor het 

grondgebied van de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Lelystad 

en Zeewolde wordt erkend. (zie bijlage 2). Dit als geldig bewijsmiddel 

gemeentegrensoverschrijdend grondverzet, onder de voorwaarden zoals 

gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Nota Bodembeheer. 

3. De gemeenteraad een openbare kennisgeving (conform de in artikel 44 lid 3 

Besluit Bodemkwaliteit opgenomen procedure) met een informatienota sturen 

(zie bijlage 3) en de gelegenheid geven om binnen een week te reageren. Dit 

om het grondtransport en gebruik inclusief PFAS binnen Urk, van Urk naar de 

overige Flevolandse gemeenten en vice versa met behulp van deze kaart te 

vereenvoudigen/faciliteren. 

4. De kaart (zie voorstel 1) in werking laten treden op de dag na bekend-

making. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. 

Wethouder G. Post jr. eindigt met gebed. 

 

8 

 

Volgende B&W-vergadering 

Dinsdag, 11 februari 2020. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 februari 2020 

 

 

voorzitter,      secretaris, 

I.A. Bakker      R. Jeltema 


