Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

04-05-2020
9:00 - 10:30
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Omgevingsaanvraag 2020.0024, verbouwen pand en uitbreiden met een
bedrijfsbijgebouw Badweg 4
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit
Conform advies
3

Omgevingsaanvraag 2020.0026, herbouw garage, Jacobspad 2
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit
Conform advies
4

Accountantsrapport 2019
Advies:
-het accountantsrapport 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
-het accountantsrapport 2019 ter vaststelling aan de raad aan te bieden in de
raadsvergadering van 19 mei a.s.
Besluit
Enkele tekstuele wijzigingen
Overigens conform advies

5

Herziening BP Dorp – nieuwe initiatieven
Geadviseerd wordt om
A. Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van de verschillende nieuwe initiatieven

en de daarbij behorende uitwerkingen;
B. Kennis te nemen van de aantekeningen van de voorbespreking op 1 mei 2020;
C. In te stemmen met de voorstellen zoals aangegeven in het overzicht, inhoudende
- de initiatieven 1, 6 (deels), 7, 8, 10 13, 14, 15, 16, 18, 24, 24, 26 en 27 (“groen) op te
nemen in de herziening van het bestemmingsplan Dorp;
- de initiatieven 2, 3, ,4, 5, 6 (deels), 9 12, 17, 19, 20, 21, 22 en 28”(“rood”) niet op te
nemen in de herziening van het bestemmingsplan Dorp;
- de initiatieven 11 en 23 (“blauw”) in principe op te nemen in de herziening van het
bestemmingsplan Dorp onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder met de
aanvragers het initiatief verder uitgewerkt heeft. ;
met in achtneming van het bepaalde in de aantekeningen van de voorbespreking van 1
mei 2020.
Besluit
Conform advies
6

Beantwoording vragen Raad LIS23 Busremise
Advies:
Instemmen, daarna doorsturen aan Raad.
Besluit
Conform advies

7

CO2 compensatiefonds WPD
Advies:



De overeenkomst CO2 -compensatiefonds WPD te ondertekenen

Besluit
Conform advies
8

Subsidie beschikking Het Baken
Advies:
- Geadviseerd wordt om bijgevoegde subsidiebeschikking aan Natuurmonumenten
(NM) af te geven en een bedrag van € 500.000 betaalbaar te stellen.
Besluit
Tekstuele wijziging in de beschikking: ik -> wij
Overigens conform advies

9

Verbouw dorpshuis en bibliotheek
Advies:

1. In te stemmen met de verbouwplannen van het dorpshuis en de bibliotheek;
2. De kredietverlening voor de verbouwplannen van het dorpshuis en de
bibliotheek voor te leggen aan de gemeenteraad middels een nader op te
stellen raadsvoorstel en –besluit.

Besluit

Conform advies
10

Brief aan de raad inzake stand van zaken diverse mobiliteitsprojecten
Advies:
- mee in te stemmen en doorsturen aan de Raad.
Besluit
Enkele tekstuele wijzigingen
Overigens conform advies

11

Rondvraag

12

Keek op de week

13

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

