Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 2 oktober 2018, nr. 40
Aanwezig:

Afwezig

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

Nr.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

1.

Secr.

Besluitenlijst B&W nr. 39 d.d. 25 september 2018

2.

AB

Klooster
Conform advies
Geadviseerd wordt om:
1. te constateren dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september 2018 heeft
ingestemd met de vestiging van een klooster in Herberg Rijsbergen
2. het voorbehoud, welke verbonden was aan uw besluit van 7 augustus 2018 inzake de
vestiging van een klooster in Herberg Rijsbergen, te laten vervallen en daarmee een
definitief besluit te nemen inhoudende:
 Planologisch (bestemmingsplan)
a. In te stemmen met het wijzigen van de bestemming “horeca” in “klooster”
 Privaatrechtelijk (erfpacht)
b. in te stemmen met de vestiging van een klooster in herberg Rijsbergen te
Schiermonnikoog en daarmee toestemming te geven voor eigendomsoverdracht
van het pand conform artikel 11 lid 4a van de erfpachtovereenkomst;
c. de erfpachtovereenkomst voor wat betreft de bestemming aan te passen aan de
nieuwe bestemming als bedoeld onder 1;
d. de erfpachtovereenkomst verder ongewijzigd door te laten lopen qua looptijd (tot
30 september 2027) en qua canon ( i.c. € 3.000,-- jaarlijks tot einde looptijd van de
erfpachtovereenkomst) ;
e. geen recht van eerste koop te verstrekken.
 Uitvoering
f. opdracht te geven om een en ander administratief/juridisch verder uit te werken.

Besluitenlijst nr. 39 wordt vastgesteld.
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Nr.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

3.

AB

Woningbouwlocatie Oost
Geadviseerd wordt om:
1. Te besluiten om zich uitsluitend te richten op de ontwikkeling van de
woningbouwlocatie Oost voor de bouw van sociale woningen en daarmee af te zien
van een mogelijke ontwikkeling van de woningbouwlocatie Zuid.
2. Opdracht te geven aan BugelHajema voor het opstellen van bestemmingsplannen
voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Oost en voor de ontwikkeling van
een busremise
3. De kosten van het opstellen van de bestemmingsplannen kunnen voor als nog gedekt
worden door het door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet.
4. In te stemmen met bijgevoegd informatiedocument aan de raad

4.

AB

Het Baken - Informatiecentrum (Reeweg 9)
Conform advies
Geadviseerd wordt om:
1. In te stemmen met de zienswijzenota behorende bij het (ontwerp) bestemmingsplan
Reeweg 9;
2. de raad voor te stellen om:
a. in te stemmen met de zienswijzenota bestemmingsplan Reeweg 9;
b. het bestemmingsplan Reeweg 9 vast te stellen;
3. de indieners van een zienswijze te informeren over de reactie van het college en het
voorstel aan de gemeenteraad.

5.

WSV

2de turap 2018
-de 2de tussentijdse rapportage 2018 goed te keuren;
-de rapportage incl. resultaatsbestemming van € 21.861 nadeel over 2018 aan de raad ter
goedkeuring voor te leggen

Conform advies

6.

EA

Opdrachtbeschrijving en werkplan kwartiermaker Zorg & Welzijn:
In te stemmen met de opdrachtbeschrijving en het werkplan van de kwartiermaker Zorg &
Welzijn.

Conform advies

7.

EA

Nieuwestreek 1:
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit.

Conform advies

8.

FV

Milieucontrole Springfield
- instemmen met het intrekken van het dwangsombesluit van 19 juli 2017.

Conform advies

9.

LV

Omgevingsaanvraag 2018.0058; voor het uitbreiden Badweg 31:
- De beslistermijn met 6 weken te verlengen

Conform advies

Conform advies
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Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 9 oktober 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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