Nr. e160048254
Casenr. 16e0009795

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 20 december 2016

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer J. van Eijsden, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan Leemkuul (16e0009688)
Besluit
1. In te stemmen met ontwerp-bestemmingsplan Leemkuul met identificatienummer
NL.IMRO.0233.BPleemkuul-0301 (e160044805, e160044806).
2. Het ontwerp-bestemmingsplan Leemkuul, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPleemkuule0301, ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerp-exploitatieplan ter inzage te leggen.
3. De raad met raadsbrief (e160044808) over deze terinzagelegging te informeren.
4. In de raadsbrief een mededeling opnemen over
a.
de exploitatie en het beheer van de ontmoetingsruimte
b.
wat er gaat gebeuren met de Parasol en de logopediepraktijk (conform collegevoorstel).
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje (16e0009526)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje en deze gedurende zes
weken ter inzage te leggen (e160048157, e160048158, e160048160, e160048162,
e160048222);
2. In te stemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitsplan (e160048214).
3. De raad door middel van bijgevoegde – enigszins aangevulde - raadsbrief (e160042309) op de
hoogte te stellen van voornoemde terinzagelegging.
4. Omdat de vereiste parkeeroplossing ruimschoots binnen of in de directe nabijheid van het
onderhavige plangebied kan worden gerealiseerd, de verkenning naar extra
parkeermogelijkheden aan de Chevallierlaaan betrekken in de Taskforce parkeren.
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3.

Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Evaluatie wijkgerichte aanpak 2015
5-2016 (16e00
009650)
Besluit
b
van de uitgevoerde
u
ev
valuatie de wiijkgerichte aa
anpak de kom
mende jaren voort
v
te zetten
n
1. Op basis
(e160042947, e16
60042893 en
n e160042895
5);
w
aa
anpak door te
e ontwikkelen
n volgens de aanbevelingen
a
n die hiervoorr in de
2. De wijkgerichte
evalu
uatie door parrtijen zijn gen
noemd (e1600
042947 blz. 4 punten a t/m
m f);
3. De in
nzet van het opbouwwerk
o
m 24 uur pe
met
er week voortt te zetten en de kosten ad
d € 48.000,==
=
te de
ekken uit de stelpost
s
6500313/4438 te concretiseren
n beleid;
4. De fa
acilitering van
n wijk- en burgerinitiatieven en het stimuleren van inwoneractivite
eiten door hett
leefb
baarheidsteam
m voort te zetten via het wiijkenbudget op
o 6360301/4
43430 toeken
nning
wijkb
budgetten;
5. De ondersteuning
g van inwonerrs bij hun zelffredzaamheid en het creëre
en van doorb
braakoor het sociaa
al team voort te zetten via het sociaal wiijkbudget; do
oor nog
mogelijkheden do
reste
erende middelen 2016 op 6360303/434
6
430 wijkgerichte aanpak hiervoor in 201
17
beschikbaar te ho
ouden;
i
te gev
ven aan het op
pstellen van een
e wijkagend
da via een een
nmalige stimu
ulering van
6. Een impuls
€ 10.000,==; te dekken uit de stelpost 6500
0303/40001 te
t concretiserren beleid, jaa
arvak 2016;
m
voorr het leefbaarh
heidsteam, so
ociaal team en
n de wijkagen
nda te beheren bij de
7. De middelen
geme
eente;
8. De benodigde
b
beg
grotingswijzig
gingen te verw
werken bij de eerstvolgend
de bestuursrapportage;
9. De ra
aad te informeren via bijga
aande raadsbrrief (e160042
2945).

4.

Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Voortgan
ng strategisch financieel be
eleid (16e00010097)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de voortg
gang van het strategisch
s
fin
nancieel beleiid door midde
el van een
prese
entatie;
2. De ra
aad te informeren door mid
ddel van bijga
aande raadsbrief.
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