Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

17-12-2019
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies

2

Omgevingsaanvraag 2019.0078, Tunnelkas, Heereweg 2
Advies:
- De beslistermijn met 6 weken te verlengen.
Besluit
Conform advies

3

Inhoudelijke wijziging beleidsregels bijzondere bijstand
Advies:
- In te stemmen met de inhoudelijk gewijzigde beleidsregels bijzondere bijstand 2020.
Besluit
Conform advies

4

Aanvraag evenementenvergunning Kerststal 2019
Advies:
- Vergunning te verlenen conform conceptbrief.
Besluit
Conform advies

5

Aanvraag evenementenvergunning Midwinterfakkeloptocht 30 december 2019
Advies:
- vergunning te verlenen conform conceptbrief.
Besluit
Conform advies

6

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone dier- en speelweide De Witte Winde
Advies:
1. Nieuw aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone dier- en speelweide De Witte Winde
nemen en ondertekenen.
2. Aanwijzingsbesluit publiceren in de nieuwsbrief en op de gemeentelijke website.

Besluit
Conform advies
7

Aanvraag kapvergunning perceel Reddingsweg 7
Advies:
- Omgevingsvergunning verlenen voor de kap van een Els op het perceel Reddingsweg
7.
Besluit
Conform advies

8

Zienswijzen nota en de huisvestingsverordening 2020-2024
Advies:
- In te stemmen met de zienswijze nota;
- In te stemmen met de wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2020-2024;
- De huisvestingsverordening 2020-2024 aan te bieden aan de raad.

Besluit
Conform advies
9

Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2020-2021 Opus 3
Advies:
- In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2020-2021 Opus 3.
Besluit
Conform advies

10

Concept-inspraakreactie verordening rondom windenergie - BenW advies
Advies:
- In te stemmen met conceptbrief.
Besluit
Conform advies

11

Verkoop Eneco aandelen
Advies:
1. Onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad in te stemmen met
verkoop van alle aandelen van Schiermonnikoog in Eneco Groep N.V. aan Diamond
Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric
Power Co., Inc.., en daarmee;
a. In te stemmen met de ondertekening door deze gemeente van de
koopovereenkomst tussen Diamond Chubu Europe B.V., Mitsubishi Corporation en
Chubu Electric Power Co., Inc., de verkopers en Eneco Groep N.V.
b. In te stemmen met de te agenderen voorstellen in een algemene vergadering van
Eneco Groep N.V. voor de datum van aandelenoverdracht aan het consortium, die
voortvloeien uit de afspraken in de koopovereenkomst en die zien op:
- (i) beëindiging van het aandeelhoudersconvenant tussen de AHC en Eneco Groep
N.V. op de datum van aandelenoverdracht,
- (ii) het verlenen van decharge van de aftredende leden van de raad van

commissarissen van Eneco Groep N.V. op de datum van aandelenoverdracht,
- (iii) de (eventuele her-)benoeming van leden van de raad van commissarissen van
Eneco Groep N.V. op de datum van aandelenoverdracht,
- (iv) het goedkeuren van een dividenduitkering over 2019,
- (v) eventuele aanvullende voorstellen die voortvloeien uit de afspraken in de
koopovereenkomst en voor een tijdige aandelenoverdracht noodzakelijk zijn,
c. In te stemmen met de toetreding van deze gemeente tot de aanvullende
aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van Eneco Groep N.V. die
definitief besluiten hun aandelen te verkopen.
d. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan i) de wethouder van de
gemeente Rotterdam met deelnemingen in zijn of haar portefeuille of een of meerdere
door hem of haar aangewezen ambtenaren en (ii) De Brauw Blackstone Westbroek
N.V. voor de uitvoeringshandelingen die voortvloeien uit de transactiedocumentatie,
waaronder de uiteindelijke aandelenoverdracht en de handelingen onder I(b) hiervoor.
2. In te stemmen met het bijgaande concept raadsvoorstel
3. In te stemmen met de verzending van het toelichtingsdocument en de brief van de
Aandeelhouderscommissie Eneco als bijlage bij het raadsvoorstel
4. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot het offer protocol, de
koopovereenkomst, de Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst en de leeswijzer
als bijlagen bij het raadsvoorstel op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid
Gemeentewet in samenhang met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet
openbaarheid van bestuur en de gemeenteraad te verzoeken deze geheimhouding in
zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen (overeenkomstig artikel 25, derde 3
Gemeentewet).

Besluit
Conform advies
12

Bezwaarschriften tegen besluiten van de Burgemeester ( in het kader van de
Kallemooibetogingen)
Bezwaarschriften tegen besluiten van de Burgemeester ( in het kader van de
Kallemooibetogingen):
1. van 4 juni 2019 (voorschriften/ voorwaarden aan betoging in nacht van 8 op 9 juni
2019 van 23:00 tot 01:00 uur),
2. van 5 juni 2019 (verbod betoging op 8 juni 2019 van 15:00 tot 17:00 en op 9 juni
2019 van 11:00 tot 13:00),
3. van 5 juni 2019 (verbod betoging op 9 juni 2019 van 11:00 tot 13:00 uur).
Advies:
- de bezwaarschriften gegrond te verklaren;
- de bestreden besluiten in te trekken;
- over te gaan tot vergoeding van de proceskosten ten bedrage van € 1536,-- aan
bezwaarde.

Besluit
Conform advies

13

Omgevingsaanvraag 2018.0051, Recreatiewoning, gelijkwaardige oplossing
m.b.t. breedte va de trap
Advies:
- Niet in te stemmen met de gelijkwaardige oplossing
- Mee te delen dat enkel als er onderbouwd wordt dat er sprake is van onevenredige
kosten te overwegen in te stemmen met een dergelijk verzoek

Besluit
Conform advies
14

Aanschaf twee elektrische bedrijfsauto’s voor de buitendienst
Advies:
1. Instemmen met de aanschaf van twee gebruikte elektrische bedrijfsauto’s voor de
buitendienst:
• Renault Kangoo Express Maxi 5 personen voor € 8.635
• Renault Kangoo Express verlengd 2 personen voor € 9.730
waarbij wordt afgeweken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid dat het opvragen
van minimaal 2 offertes
verplicht.
2. De aanschafkosten van totaal € 18.365 dekken uit de beschikbare
vervangingskredieten voor de opel Combo en
de zoutlader.
3. Het voordeel van € 1.950 voor 2020 en het nadeel van € 805 voor 2021 en verder
wordt verwerkt in de 1ste turap
2020.
4. In de raadsvergadering van 17 december melding te maken van:
• het gebruik van het vervangingskrediet van de zoutlader als dekking voor de
aanschaf van een extra
elektrische auto
• het financiële effect, genoemd onder punt 3.
Besluit
Conform advies

15

Vervanging elektrische auto Wmo
Advies:
1. In te stemmen met de vervanging van de elektrische auto voor de Wmo en akkoord
te gaan met de bijgaande offerte en daarmee af te wijken van het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid dat het opvragen van minimaal 2 offertes verplicht;
2. De aanschaf van € 8.800 voor de Renault Kangoo Express (kenteken 1-VVF-84) ten
laste te brengen van het beschikbare investeringskrediet voor de elektrokar;
3. De jaarlijkse exploitatiekosten te dekken uit het gereserveerde budget op product
6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk;
4. De financiële wijzigingen in 2020 te verwerken in een administratieve wijziging.

Besluit

Conform advies

