Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

16-02-2021

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

A1.06 Oude Trouwzaal

Voorzitter

Jan Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Bestuursopdracht over de businesscase Ochten Oost
In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat er onderzoek gedaan
wordt naar een alternatieve ontsluiting voor Ochten. De wens om een nadere
studie is mede ingegeven door een aantal initiatieven aan de Waalbandijk zoals
de Veerstoep Ochten, de dijkversterking in relatie met het project Gastvrije
Waaldijk en de relatie met het centrumplan Ochten. Het college heeft
aangegeven dat de voorkeursvariant “randweg Ochten oost-2” (ORO-2) verder
als voorkeursvariant uitgewerkt kan worden.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht businesscase
gebiedsvisie Ochten Oost.
2. Het college besluit de bestuursopdracht businesscase gebiedsvisie Ochten
Oost aan de raad ter kennisname aan te bieden.
3. Het college besluit dat wethouder van Wolfswinkel bestuurlijk
opdrachtgever van de bestuursopdracht is.
Machtigingsbesluit over de hersteloperatie van de
kinderopvangtoeslagenaffaire
Vele gezinnen in Nederland zijn getroffen door de
kinderopvangtoeslagenaffaire. Gemeenten krijgen nu een rol in het
ondersteunen van deze gezinnen, naast de financiële tegemoetkoming van de
Belastingdienst. Om deze rol in te kunnen vullen, is het nodig informatie met
de Belastingdienst uit te wisselen.

Besluit

1. Het college besluit akkoord te gaan met de machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de
hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire.
2. Het college besluit akkoord te gaan met de ondertekening van de
verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
3. Het college verleent de machtiging en de uitoefening van in de machtiging
genoemde werkzaamheden, voor zover deze in het kader van de
Participatiewet en/of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening plaatsvinden,
door aan de afdeling Werk en Inkomen van gemeente Buren.
Verordening tot de tweede wijziging van de verordening van heffing en
invordering van de leges 2021
Als gevolg van enkele tekstuele omissies dient te tweede wijziging van de
legesverordening 2021 te worden vastgesteld teneinde de juiste leges te
kunnen heffen voor enkele producten.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de tweede
wijziging van de verordening op de heffing en invordering van de leges 2021.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
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