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1.

Afdeling Sociaal Domein
Het college besluit:
0098-AZK-60233
a. In te stemmen met de prestatieovereenkomst
Onderwerp:
Stichting Harten 10 voor de jaren 2020-2023
Prestatieovereenkomst Stichting Harten 10 voor b. Wethouder R.T. Hoen volmacht te verlenen tot het
de laren 2020-2023
ondertekenen van de prestatieovereenkomst.

2.

Afdeling Ruimte
Het college besluit:
0098-AZK-59231
a. Middels bijgevoegde concept brief (nr. 98136574) de
Onderwerp:
vragen van Blijf Stellingwarfs ex. Artikel 31 RvD te
Vragen van Blijf Stellingwarfs ex. Artikel 31 RvO
beantwoorden.
over de effecten van de PAS-uitspraak op de
gaswinning in Noordwolde en een mogelijke
lekkage_bij de afvaiwaterdumping in Nijensleek

3.

Afdeling Ruimte
Het college besluit:
0098-AZK-58864
a. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan
Onderwerp:
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van
Reactie op voorgenomen herziening provinciaal
Fryslân
beleid kleine windmolens (n.a.v. toezegging 158 b. Een afschrift van deze brief ter informatie toe te
voortgangslijst raad/commissie)
sturen aan de gemeenteraad
c. In te stemmen met bijgaande raadsmemo

4.

Afdeling DBO
Het college besluit:
0098-AZK-41 803
Akkoord te gaan met:
Onderwerp:
a. De aanbeveling aan komende colleges om in het
Eens per bestuursperiode een open dag van de
eerste jaar van iedere bestuursperiode een open dag
gemeente en een andere activiteit
te organiseren voor inwoners met tussendoor een
kleinschaliger activiteit
b. Verzending van bijgaand memo ter kennisname aan
de raad
c. Verzending van bijgevoegd persbericht naar de pers

5.

Afdeling DBO
0098-AZK-54379
Onderwerp:
Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)
en de 10 bestuurlijke principes voor
informatiebeveiliging

Het college besluit:
a. Kennis te nemen va het Plan van aanpak
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging
Overheid)
b. De 10 bestuurlijke principes voor
informatiebeveiliging te onderschrijven en als
uitgangspunt te hanteren bij het uitvoeren van
risicomanagement op het gebeid van
informatiebeveiliging
• c. Een nieuwsbericht op de website te plaatsen over het
hanteren van de bestuurlijke principes, inclusief foto
.

6.

Afdeling Sociaal Domein
0098-AZK-60676
Onderwerp;
Tussenrapportage Bestemming Noordwolde
fase 5

Het college besluit:
a. in te stemmen met opgestelde tussenrapportage
b. Tussenrapportage versturen aan provincie Fryslân

OngewijzigWgewiØgd vastgesteld in de vergadering van 1 oktob r 2019
ecrtars,
3jter:

