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ONDERWERP

BESLUIT

Invoering van Burgernet

Burgernet invoeren in 2013 als nieuw beleid bij begroting 2013.

Aanvulling op B&W-advies over het vaststellen van

De raad voorstellen de verordening Reinigingsheffingen vast te stellen.

de verordening Reinigingsheffingen

Daarbij de tarieven voor de afvalstoffenheffing te bepalen op:
- vast deel # 142,31;
- grijs afval 16 cent per kilogram;
- groen afval 16 cent per kilogram.

Aanpassen treasurystatuut

Het aangepaste treasurystatuut vaststellen. De raad kennis laten nemen
van het aangepaste treasurystatuut door de stukken in de leesmap te
leggen.

Brief GS inzake nieuwbouwruimte

Brief verzenden naar GS met verzoek om in te stemmen met de

bestemmingsplannen. Overzicht GS met cijfers

vastgestelde lijst. Het overzicht van GS met cijfers sloop en nieuwbouw

sloop en nieuwbouw in de periode 2000-2010

2000-2010 voor kennisgeving aannemen.

Septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds

Kennisnemen van de septembercirculaire 2011 van het Gemeentefonds.

Kledinginzameling 2012

De volgende charitatieve instellingen aanwijzen als instantie in te
zamelen:
1.

Stichting S.O.S. voor de periode februari 2012.

2.

Stichting Aktie 68 Maastricht voor de periode september 2012.

3.

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp voor de periode november
2012.

De overige charitatieve instellingen niet aanwijzen als instantie om
kleding in te zamelen.
De instellingen via bijgevoegde conceptbrieven van het bovenstaande in
kennis stellen.
Ledenraadpleging collectieve zorgverzekering

Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten (College voor
Arbeidszaken).

Nota met de bodemfunctieklassenkaart gemeente

Kennis nemen van de bijgevoegde nota en de bodemfunctieklassenkaart

Zuidhorn

vaststellen.

ONDERWERP

BESLUIT

Jaarverslag OGGz Westerkwartier 2010

Het jaarverslag OGGz Westerkwartier voor kennisgeving aannemen.
De GGD via bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen van dit besluit.
De gemeenteraad informeren via de infomap.

Uitspraak Raad van State zaak Buss, Kleiweg 35 te

Kennisnemen van de uitspraak.

Aduard
Mandaatbesluiten
Omgevingsvergunning voor het bouwen van een

Omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van een garage/berging

garage/berging op het perceel Langestraat 101 te

op het perceel Langestraat 101 te Noordhorn.

Noordhorn

