Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 16 oktober 2018, nr. 42
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. 41 d.d. 9 oktober 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 41 wordt vastgesteld.

2.

LV

Conform advies

3.

LV

Omgevingsaanvraag 2018.060, veranderen, vergroten woning: Martjeland 3
de vergunning te verlenen,
voorwaarde verbinden uitgestelde gegevens verstrekking
Omgevingsaanvraag 2018.0058, uitbouw, Badweg 31
- de vergunning te verlenen,
- voorwaarde opnemen omtrent uitruil oppervlakte hoofdgebouw voor aanbouw

4.
5.

AB

Advies commissie Bezwaarschriften inz. Omgevingsvergunning Voorstreek 32

Conform advies

Conform advies

Geadviseerd wordt om
1. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 3 oktober 2018 over te nemen;
2. het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een lytje hús
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
3. in te stemmen met bijgevoegde brieven aan bezwaarmaker en vergunninghouder.

6.

AB

Advies commissie Bezwaarschriften inz. Omgevingsvergunning Martjeland 3

Conform advies

Geadviseerd wordt om
1. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 1 oktober 2018 over te nemen;
2. de bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor het vergroten en veranderen van de
woning op het perceel Martjeland 3 en voor het afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van recreatief gebruik van een deel van de woning Martjeland 3 ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit met toevoeging van de aangevulde motivering in stand te
laten.
3. in te stemmen met bijgevoegde brieven aan bezwaarmakers en vergunninghouder.

7.
8.

WSV
fin
PK

Begroting 2019
De gemeentelijke begroting 2019 inclusief bijlagen ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Raadsagenda;
 Bespreken

Aangehouden; definitieve besluitvorming d.d. 23-10-2018
Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 23 oktober 2018.
1

De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)

2

