Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 20 november 2018, nr. 47
Aanwezig:

Burgemeester I. van Gent
Wethouder J. Hagen
Wethouder E. Gerbrands
Loco-secretaris Hanneke Op den Buysch

Afwezig:
Secretaris P. Küppers
Nr. Ambt
Voorstel/Advies
1.
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 46 d.d. 13 november 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 46 vast te stellen.

2.

LB

Conform advies

3.

LB

4.

LB

5.

CH

6.

CH

7.

WSV
fin

De burgemeester heeft besloten een tijdelijke DHW ontheffing te verlenen ten behoeve
van het Darttoernooi op 1 t/m 3 maart 2019
- Kennis te nemen van het besluit
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het
Darttoernooi op 1 t/m 3 maart 2019
- Kennis te nemen van het besluit
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor een
Midwinter Fakkeloptocht op 28 december 2018,
- Kennis te nemen van het besluit
Geadviseerd wordt:
- Aanschaffen en plaatsen van stoffering voor appartementen Kerkelaantje 10C en
10D;
- Aanschaffen en planten van beplanting rondom appartementen Kerkelaantje 10C
en 10D;
- Beplanting opnemen in het onderhoudsplan van de buitendienst;
- De kosten van € 1.250,00 kunnen worden gedekt op product 6.820.20.9
Doorstroomwoningen.
Geadviseerd wordt om:
- De twee kleinere appartementen, Kerkelaantje 10C en Kerkelaantje 10D actief
aan te wijzen ten behoeve van urgente huisvesting;
- De in dit advies genoemde kenmerken betreffende urgentie voor toewijzing van
Kerkelaantje 10C en 10D vast te stellen;
- Doorstroomwoningen conform experiment te blijven aanbieden tot 2020;
- In 2020 doorstroomwoningen wederom te evalueren;
- Gemeenteraad op de hoogte te stellen door bijgesloten memo beschikbaar te
stellen via LIS.
Verhoging raadsvergoeding.
-de kamerbrief over de verhoging van de vergoeding van raadsleden voor kennisgeving
aan te nemen;
-het nadeel van € 57.400 over 2018 te verwerken in de jaarrekening 2018, alsmede de
eenmalige Rijksvergoeding vanuit de decembercirculaire 2018;

Conform advies
Conform advies
Aangehouden

Aangehouden

Conform advies

1

Nr.

Ambt

8.

HodB

Voorstel/Advies
-het structurele nadeel van € 76.500 voor 2019 en verder te verwerken in de 1ste turap
2019;
-de raad te informeren door het advies met Kamerbrief op de LIS te plaatsen voor de
eerstvolgende raadsvergadering.
Bonifatius Kloosterpad
-In te stemmen met de gevraagde bijdrage van €600,-De bijdrage ten laste te brengen van het budget co-financiering

Besluit

Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 27 november 2018.
De secretaris,
De burgemeester,
(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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