Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2018, nr. 29
Aanwezig:

Afwezig

Burgemeester I. van Gent
Wethouder J. Hagen
Wethouder E. Gerbrands
Secretaris P. Küppers
:

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 28 d.d. 10 juli 2018

2.

LB

3.

LB

4.

CJB

5.

EA

6.

LV

7.
8.

PH

9.
10.

WOB verzoek Stichting Comité Dierennoodhulp
- Advies om de verzoeker laten weten dat de gevraagde informatie niet onder het
college berust en dat het college derhalve geen WOB besluit kan nemen.
Brandweerzaken – brief hercontrole deurdranger Kooiplaats
- Advies ter kennisgeving aan te nemen
Gunning aanleg gescheiden rioolstelsel Burg v.d. Bergstraat en zorg/gezondheidscentrum en
aanleg riolering gedeelte Oosterreeweg.
1. Het werk voor maximaal € 90.000,-- te gunnen aan Folkertsma Ginnum GWW b.v.
2. De kosten te dekken uit het Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2027:
• € 20.000,-- ten laste van budget afkoppelen 2018 (€ 20.000,--)
• € 20.000,-- ten laste van budget afkoppelen 2019 (€ 20.000,--)
• € 50.000, -- ten laste van budget vervanging riolering 2019 (€ 50.000,--);
3. De raad hierover te informeren in de tweede tussentijdse rapportage 2018.
Jaarrekening 2017 van het Bezoekerscentrum:
-af te wijken van artikel 5 van de subsidieverordening en de subsidie 2017 vast te stellen op
€ 30.000;
-in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Omgevingsaanvraag 2018.0041, uitbreiden overkapping, Willem Dijkstraat 10
- de vergunning te verlenen
Vervangen c.v.ketel Vurtorenpad 30.
Het college van B&W besluit:
-de vervanging van de cv-ketel voor een bedrag van € 2.000 uit 2022 naar voren te halen
naar 2018 met dekking uit de voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen;
-installatiebedrijf Vlasma opdracht geven voor het vervangen van de CV-ketel;
de
-de financiën verwerken in de 2 turap 2018.

Nummer
B&W verg. d.d.
Advies
Medewerker

29
24 juli 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder JH
Wethouder EG

Besluit
Besluitenlijst nr. 28 wordt met enkele tekstuele aanpassingen
vastgesteld.
Conform advies
Conform advies
Tijdig bewoners informeren alvorens werkzaamheden starten;
overigens conform advies.

Conform advies

Conform advies
Conform advies

Rondvraag
1

Nr.
11.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 24 juli 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)

2

