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Besluitenlijst
behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 29 januari 2019
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

19

101

19

148

Van Oosterhout Besluitenlijsten horende bij de
vergadering van 22 januari
2019 van burgemeester en
wethouders.
Otter
Uitkomsten
decembercirculaire 2018

19

149

Otter

19

150

Otter

19

151

Kleine

Aanwijzen toezichthouder
rechtmatigheid Jeugdwet

19

152

Van der Weide

19

155

Otter

Aanmeldnotitie Besluit M.E.R.
bestemmingsplan Emmen,
centrum Heldenhof
Cao Gemeenten

Budget onvoorzien incidenteel
4e kwartaal
Gebiedsvisie en
voorbereidingskrediet
brandweerkazerne west

VOORGESTELD BESLUIT

1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

Corsa.
BW
19.0051

1. Kennis nemen van de bijgevoegde memo “Uitkomsten decembercirculaire 2018
(gemeentefonds)”.
2. De in deze memo gedane adviezen overnemen.
3. Het financiële effect van de geschetste ontwikkelingen voor 2018 te verwerken in de
jaarrekening 2018.
4. De gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief.
1. Akkoord te gaan met de informerende raadsbrief over de begrotingspost onvoorzien
incidenteel tot en met het 4e kwartaal 2018.
1. De gebiedsvisie met daarin de ruimtelijke- en inhoudelijke randvoorwaarden voor
locatie Brandweerkazerne west te Emmen vast te stellen.
2. Voor de planontwikkeling een voorbereidingskrediet van € 50.000,-- excl. BTW
beschikbaar te stellen.
3. Bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie de lasten van de
voorbereidingskosten over te hevelen naar de desbetreffende grondexploitatie.
4. Een en ander via begrotingswijziging te regelen.
1. De Sociaal Rechercheurs en handhavingsmedewerkers van het Team Handhaving
en Invordering Sociaal Domein aan te stellen als toezichthouders Jeugdwet voor het
onderdeel “rechtmatigheid”.
1. Geen milieueffectrapportage op te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan
Emmen, Centrum Heldenhof NL.IMRO.0114.2018024.

19.0039

1. In te stemmen met de Cao Gemeenten;
2. In te stemmen met de tot aan 1 januari 2020 door te voeren wijzigingen in de Cao
Gemeenten;
3. De gemeentesecretaris te verzoeken om de VNG, middels de aangegeven wijze, te
informeren dat wordt ingestemd met de Cao Gemeenten.
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19.0007
18.0568
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