Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 19 maart 2019, nr. 11
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.

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

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 10 d.d. 12 maart 2019

2.

Besluit
Besluitenlijst nr. 10 wordt vastgesteld.

Afgevoerd van agenda, naar volgende vergadering

3.

LB

4.

LB

5.

LB

6.

LB

7.

LV

8.

LV

9.

AB

10.

CH

Wjiziging periode standplaats Caffe Mobile
- In te stemmen met de verzochte wijziging in de standplaatsperiode
- De brief te verzenden
Programma van Eisen (PvE)brandmeldinstallatie de4dames
- Het PvE te ondertekenen en aan de eigenaar van het bedrijf toe te zenden
DHW vergunningencontrole 2 maart 2019
- kennis te nemen van de dienstrapportages van MB All
- de brieven te versturen aan de ondernemers waarover constateringen gedaan zijn
- in de loop van 2019 een hercontrole uit te laten voeren
Toezichthouders MB-All
- Mevrouw S.F. Kerkstra aan te stellen en aan te wijzen als toezichthouder (onbezoldigd
ambtenaar) voor de Drank en Horecawet
Omgevingsaanvraag 2019.0007, wijziging vergunning 2017.0009 Manege, Reddingsweg 38F
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
de vergunning te verlenen,
Omgevingsaanvraag 2019.0010 wijzigen van de linker zijgevel en de indeling begane grond:
Reeweg 7
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
de vergunning te verlenen
Handleiding Lytjhúzen

Conform advies

Concept Huisvestingsverordening 2019-2013
Geadviseerd wordt om:

Aangehouden

Geadviseerd wordt om:
1. In te stemmen met de reactie op de door de raad op 27 november 2018 gemaakte opmerkingen
naar aanleiding van de opiniërende behandeling;
2. In te stemmen met de aangepaste concept Handleiding Lytjhúzen (bijgevoegd).
3. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad met betrekking tot de behandeling van de
Handleiding Lytjhúzen.

Conform advies
Communicatie richting betrokkenen in overleg met
portefeuillehouder oppakken; overigens conform advies.
Conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies

1

Nr.

Ambt

Voorstel/Advies
In te stemmen met de concept Huisvestingsverordening;
De huisvestingsverordening aan te bieden aan de raad voor behandeling in de
raadsvergadering van april
Evenementenvergunning Pinksteractiviteiten 2019
Advies de vergunning te verlenen

Besluit

11.

LB

Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 26 maart 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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