Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

21-09-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Punt 9. Rondvraag:
Termijn voor terrassen: Volgend seizoen moet het weer terug naar het oude. Voor dit
seizoen zijn de extra terrassen nog toegestaan, het college gaat er van uit dat na 1
oktober alles weer bij het oude zal zijn.
Nautisch museum: Tekst veranderen: Hierover zijn we nog in gesprek.
2

Omgevingsaanvraag 2021.0066, Middenstreek 16, kappen boom
Advies:



de vergunning te verlenen,

Besluit:

Conform advies
3

Adresonderzoek met VOW
Advies:
Instemmen met besluit en conceptbrief ambtshalve uitschrijving onbekend waarheen
(VOW).
Besluit:

Conform advies
5

Huisvesting Leer- en ontwikkelcentrum
Advies:

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek huisvesting Leer- en
ontwikkelcentrum;
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2. Het principebesluit van scenario 3 en verlening van voorbereidingskrediet aan
de gemeenteraad voor te leggen middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

Besluit:

Conform advies, met tekstuele aanvulling.
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Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Advies:
1. Te besluiten mee te doen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en daarvoor de
verwerkersovereenkomst met ICTU te ondertekenen.
2. Een toezichthouder aan te wijzen die belast is met het toezicht op de naleving van
de Wet BRP zoals verwoord in het bijgevoegde conceptaanwijzingsbesluit.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De aanpak is al een aantal jaren geleden vanuit het Rijk ingezet. Tot voor kort waren
wij nog niet aangehaakt. Het college is content met het gegeven dat dit punt nu wordt
opgepakt, waarvoor complimenten voor de huidige medewerker burgerzaken.
Het is belangrijk voor een aantal toezicht- en handhavingstaken dat dit goed op orde is:
ondermijning, illegale bewoning, recreatieve bewoning van permanente woningen et
cetera.
7

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Testlocatie voor bezoekers. Dit is geregeld op instigatie van GGD. De testlocatie
wordt gerealiseerd vanaf 24 september tot vooralsnog 20 november.
Beleidsmedewerker OOV is hiermee bezig en zorgt voor interne afstemming. We
vragen hem ook om een stuk aan te leveren voor Nieuwsbrief.
Er wordt nog bekeken hoe het zit met eventuele toegangscontroles tot dorpshuis,
openbare gebouwen en bijvoorbeeld ook gemeentehuis.
Wethouder Hagen:
- Stand van zaken gebruiksvergunning Herdershut RuG: uitgezocht wordt nog of de
brandveiligheid op orde is of nog niet. Als dit duidelijk is, kan het advies verder
afgemaakt worden en aan het college worden voorgelegd.
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