Besluitenlijst B&W 24 september 2019
Brief aan Reestmond
Besluit: Een brief te versturen aan het dagelijks bestuur van Reestmond.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zijn, naar aanleiding van de algemene
bestuursvergadering van 4 juli, geïnformeerd over de voortgang van de implementatie
van het vastgestelde herinrichtingsplan Reestmond in ontwikkeling (RIO). Burgemeester
& wethouders wijzen het bestuur er met een brief nadrukkelijk op om de uitgezette lijnen
in het RIO te blijven volgen om afbreuk aan het eindresultaat te voorkomen.
Interne controle (IC) plan 2019
Besluit: Het IC-plan 2019 voor kennisgeving aannemen.
- Samenvatting: In overleg met de samenwerkende gemeenten voor de verbijzonderde
interne controle (VIC) is het interne controleplan 2019 opgesteld met als doel de
financiële rechtmatigheid en getrouwheid vast te stellen. Het controleplan is besproken
met de accountant en akkoord bevonden.
Bleekerseiland
Besluit: 1. De raad voor te stellen de stedenbouwkundige randvoorwaarden
Bleekerseiland, verwoord in de stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning
Bleekerseiland vast te stellen;
2. De raad voor te stellen opdracht te geven aan burgemeester & wethouders te komen
tot een totaalvoorstel met aandacht voor bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan,
inrichtingskosten, boekwaarde, opbrengend vermogen, dekkingsvoorstel en mogelijk te
benutten subsidies en fondsen;
3. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van het voorstel de
intentieovereenkomst met initiatiefnemers te ondertekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben in samenwerking met Meppeler
initiatiefnemers een stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning opgesteld voor
het Bleekerseiland. De verkenning behelst de zorgvuldige en kwalitatieve inpassing van
een stadslogement in en bij de huidige monumentale bebouwing. Kern van de
stedenbouwkundige verkenning is een nieuwe vlonderverbinding van het centrum naar
het eiland met een podium op de kop van het eiland. Het open deel van het eiland krijgt
in de verkenning een flexibel te gebruiken parkachtige invulling. De raad wordt gevraagd
de stedenbouwkundige verkenning vast te stellen. Daarnaast burgemeester &
wethouders opdracht te geven met een uitgewerkt financieel totaalvoorstel te komen. Na
goedkeuring door de raad ondertekenen burgemeester & wethouders een
intentieovereenkomst met initiatiefnemers.
Raadsvragen gemaal Oosterboer - afsluiting Rumptigerpad
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van raad van de fractie van de VVD over gemaal Oosterboer - afsluiting
Rumptigerpad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van de VVD over gemaal Oosterboer - afsluiting Rumptigerpad.
Programmabegroting 2020
Besluit: De Raad voor te stellen: 1. De programmabegroting 2020 vast te stellen en
daarmee:
- De totale baten en lasten per raadsprogramma voor 2020 te autoriseren;
- Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023;
- De investeringskredieten voor de jaarschijf 2020 te autoriseren met inachtneming van
de planning;

- Kennis te nemen van het investeringsprogramma 2021-2023;
- De meerjarige begrotingssaldi en de incidentele opbrengst vastgoed toe te voegen aan
de vrij besteedbare reserve.
2. De subsidieplafonds voor 2020 als volgt vast te stellen:
€ 99.041 voor amateurkunst;
€ 7.199 voor algemene sportstimulering;
€ 78.546 voor evenementen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om de
programmabegroting 2020 vast te stellen. De hoofdlijnen van beleid en de bijbehorende
budgetten zijn daarin opgenomen.

