OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 18 FEBRUARI 2020

Aanwezig:
Afwezig:

Zaaknummer
832929

Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te Grotenhuis, Y. Roos-Bakker en J. Broeders; secretaris C. Minnaert;
loco-secretaris: T. Riet

OPENBARE BESLUITENLIJST
Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 11 februari 2020

Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen

RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

837383
838510
827995

Wethouder Broeders
Wethouder Broeders
Wethouder Broeders
Wethouder Roos-Bakker

Raadsbrief Samenwerking Informatiemanagement Westfriesland
Raadsbrief Verkeersongevallen
Raadsbrief Boardletter 2019
Vraag Woonschakel over beleidsambitie sociale huurwoningen

ADVIEZEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

821166

Wethouder
Broeders

828999

Wethouder
Broeders

Onderwerp

Besluit

Leidraad Drechterland 01-012020

de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen vast te stellen met terugwerkende kracht
tot 1-1-2020.

Incassoreglement
gemeentelijke belastingen

Samenvatting voorstel:
De gemeentelijke Leidraad Invordering bevat de beleidsregels betreffende de invordering
van gemeentebelastingen en wordt tenminste een keer in het jaar aangepast. Er hebben
buiten het besluit rente te berekenen en ook te vergoeden verder geen noemenswaardige
wijzigingen plaatsgevonden in eerder vastgesteld beleid.
Het incassoreglement gemeentelijke belastingen vast te stellen met terugwerkende kracht
tot 1-1-2020
Samenvatting voorstel:
Wijzigingen in wet- en regelgeving evenals wijzigingen in de werkwijze van de afdeling
invordering moeten regelmatig verwerkt worden in het incassoreglement om deze zo up-todate mogelijk te houden.
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828594

Wethouder
Broeders

Rentebesluit invordering
gemeentelijke belastingen

Het rentebesluit invordering gemeentelijke belastingen vast te stellen met terugwerkende
kracht tot 1-1-2020
Samenvatting voorstel:
De gemeentelijke Leidraad Invordering bevat de beleidsregels betreffende de invordering
van gemeentebelastingen. Artikel 31 van de Invorderingswet 1990 bepaalt dat er bij
ministeriële regeling (voor gemeenten: College van B & W) regels kunnen worden gesteld
om invorderingsrente toe te passen voor gemeentelijke heffingen.

835826

Wethouder
Broeders

Overhevelingsbesluit 2020

De raad voor te stellen:
1. Het Overhevelingsbesluit 2020 vast te stellen.
2. In te stemmen met de in het overhevelingsbesluit voorgestelde mutaties in de
exploitatie en de mutaties in de reserves.
3. De mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2020.
4. Kennis te nemen van het voorlopige negatieve begrotingsresultaat 2020.
Samenvatting voorstel:
In de begroting 2019 zijn naast de structurele budgetten ook incidentele budgetten
beschikbaar gesteld. Meestal voor de realisatie van kortlopende projecten. Sommige van
deze projecten zijn niet of niet geheel in 2019 gerealiseerd. Dit betekent dat het incidentele
budget daarvoor vrijvalt in het resultaat 2019 en dat deze projecten alsnog (na 2019)
moeten worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat de raad in 2020 opnieuw budget voor
deze projecten beschikbaar moet stellen, wordt gebruik gemaakt van het
overhevelingsbesluit

VASTE AGENDAPUNTEN
Onderwerp

Besluit

Communicatie-overzicht
Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen:
Lijst met uitnodigingen/leesmap

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen
Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen
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RONDVRAAG
Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College
Wethouder Broieders

Termijnkalender 2020
Hoorzitting provincie over informatie
Omgevingsverordening voor raadsleden

Op diverse punten aangepast en vervolgens vastgesteld.
Voor kennisgeving aangenomen.

BESLUIT COLLEGE D.D.

Secretaris
C. Minnaert

Burgemeester
M. Pijl

Wethouder
D. te Grotenhuis

Wethouder
Y. Roos-Bakker

Wethouder
J. Broeders

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

AKKOORD

BESPREKEN
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