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Openbare besluitenlijst B&Wvergadering College Tubbergen
d.d. 12 maart 2019.

De openbare besluitenlijst van 12 maart 2019 vast te stellen.

nvt
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Reglement automatische incasso
Tubbergen

Het Reglement automatische incasso (bijlage bij de Leidraad
Invordering) Tubbergen vast te stellen overeenkomstig het
bijgevoegde concept onder gelijktijdige intrekking van het
bestaande Reglement automatische incasso.

Ontwikkelingen in het taakveld belastingen- en invorderingen en
het verzoek om uitbreiding van de mogelijkheid van
automatische incasso door belastingschuldigen, geven aanleiding
om het Reglement automatische incasso te herzien.
Automatische incasso gold enkel voor de gemeentelijke
woonlasten, te weten onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing
en afvalstoffenheffing. Middels deze herziening wordt het
reglement geactualiseerd en wordt automatische incasso ook
mogelijk voor forensenbelasting, precariobelasting,
toeristenbelasting en de BIZ-bijdrage. In afwijking van de
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woonlasten wijzigt automatische incasso voor deze belastingen
niets aan de betalingstermijnen zoals in de betreffende
belastingverordening vermeld.
33977

Nota reserves en voorzieningen
2019-2022 gemeente Tubbergen

De nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente
Tubbergen vast te stellen en ter besluitvorming aan te bieden
aan de gemeenteraad.

Eens in de vier jaar wordt het beleid op het gebied van reserves
en voorzieningen onder de loep genomen en geactualiseerd. In
het reserve- en voorzieningenbeleid is het van belang om een
duidelijke visie te schetsen in samenhang met het financieel
beleid. Dit beleid dient te passen binnen de huidige kaders van
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
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Duurzaamheidsfonds Tubbergen

De raad voor te stellen het "Duurzaamheidsfonds Tubbergen"
in te stellen met een plafond van € 1.000.000 en een looptijd
van 3 jaar en daarvoor af te wijken van de "nota geldleningen
en garantstelling".

Tubbergen heeft de ambitie om de gevolgen van de
klimaatverandering te beperken. Het college wil een actieve
bijdrage leveren aan het stimuleren van lokale initiatieven die
gericht zijn op duurzame energieopwekking en het beperken van
het totale energieverbruik door een revolverend fonds onder de
naam Duurzaamheidsfonds Tubbergen in te richten. Dit fonds
levert een aantoonbare bijdrage aan de actielijnen:
Energieneutraal Tubbergen en Meer Asbest Eraf en Zon Erop en
draagt bij aan de inzet van Essenkracht zoals benoemd in
kernagenda's. Hiervoor wordt de Raad voorgesteld het
duurzaamheidsfonds Tubbergen in te stellen met een plafond van
€ 1.000.000 en een looptijd van 3 jaar en daarvoor af te wijken
van de "nota geldleningen en garantstelling".
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Ter inzage legging
1.
ontwerpbestemmingsplan 'Mander,
Uelserweg 125'
2.

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Mander,
Uelserweg 125' en vanaf woensdag 27 maart 2019 zes
weken ter inzage leggen;
Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de
Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd, omdat er
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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Het ontwerpbestemmingsplan 'Mander, Uelserweg 125' wordt
ter inzage gelegd.
Het plan voorziet in de realisatie van 24 extra parkeerplaatsen.
De nieuwe parkeerplaatsen zijn een aanvulling op de reeds
bestaande parkeergelegenheid.

