Nr. e170014130
Casenr. 17e0002609

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 18 april 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Structuurvisie Landgoed Veldwijk (17e0001691)
Besluit
1. In te stemmen met de nota inspraak en vooroverleg structuurvisie Landgoed Veldwijk
(e170001139) en de nota van wijzigingen (e170013481) en deze integraal deel te laten
uitmaken van de structuurvisie “Landgoed Veldwijk” (e170013606).
2. In te stemmen met de gewijzigde structuurvisie “Landgoed Veldwijk” (e170013606), zoals vervat
in het bestand met identificatienummer NL.IMRO.0233.SVveldwijk-0401 met de bijbehorende
bestanden.
3. De gewijzigde structuurvisie Landgoed Veldwijk (e170013606), samen met de inspraaknota
(e170001139) en het raadsvoorstel en -besluit (e170012815 en e170012812) in handen te
stellen van de agendacommissie ter vaststelling in de gemeenteraadsvergadering van juni 2017.
4. De portefeuillehouder te mandateren om in voorkomende gevallen de structuurvisie naar
aanleiding van de opiniërende behandeling in de Commissie Infrastructuur en Ruimte te
wijzigen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan, -exploitatieplan, -beeldkwaliteitsplan, hogere grenswaarden
De Driesprong (17e000712)
Besluit
1. In te stemmen met ontwerp-bestemmingsplan De Driesprong met NL.IMRO.0233.BPdriesprong0301 ( e170013198 en 170013197);
2. In te stemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitsplan De Driesprong (e170013205);
3. In te stemmen met het ontwerp-exploitatieplan De Driesprong (e170013209);
4. Te starten met de procedure hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder voor dit ontwerpbestemmingsplan “De Driesprong”;
5. Het ontwerp-bestemmingsplan De Driesprong, met identificatienummer
NL.IMRO.0233.BPdriesprong-0301, ontwerp-beeldkwaliteitsplan, ontwerp-exploitatieplan en
ontwerp-besluit hogere grenswaarde ter inzage te leggen;
6. De raad met raadsbrief (e170013211) over deze terinzagelegging te informeren;
7. De portefeuillehouders te machtigen om aanpassingen te doen in het ontwerp-exploitatieplan.
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3.

4.

5.

6.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan De Leemkuul (17e0001202)
Besluit
De raad door middel van raadsvoorstel (e170012568) voor te stellen:
1. Het ontwerp-bestemmingsplan De Leemkuul te wijzigen, zoals beschreven in de bij dit besluit
behorende ‘Zienswijzennota (e160044805, e160044806, e1700091775);
2. Het bestemmingsplan de Leemkuul, als vervat in de bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0233.BPleemkuul-0401, langs elektronische weg en in analoge vorm op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
3. Hoofdstuk 5 “Welstand” van de regels van het bestemmingsplan De Leemkuul als aanvullende
beeldkwaliteitseisen volgens artikel 12a van de Woningwet vast te stellen
4. Geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor het
bestemmingsplan de Leemkuul vast te stellen.
5. Vast te stellen de grondexploitatieopzet De Leemkuul (vertrouwelijk, e170005946), de nietopenbaarheid van de exploitatieopzet te bekrachtigen en het college te machtigen om op basis
van de ramingen in de exploitatieopzet de nodige inkomsten te genereren en uitgaven te doen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
PID Nota Subsidiebeleidskader 2017-2021 (17e0002317)
Besluit
1. In te stemmen met het PID Subsidiebeleidskader 2017-2021 (e170010343);
2. Het PID Subsidiebeleidskader 2017-2021 (e170010343) ter kennisname toe te zenden aan de
raad.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Herinrichtingsvarianten Oude Telgterweg (17e0002423)
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage over de inrichtingsvarianten voor de Oude Telgterweg;
2. In te stemmen met de conclusie van de projectgroep om alleen de varianten 1 en 2 verder uit te
werken;
3. Hieraan toevoegen een berekening van de huidige en de te verwachten geluidsbelasting t.o.v. de
bebouwing aan de Oude Telgterweg o.b.v. variant 1 en 2; hierbij in aanmerking nemen de
toevoeging van nieuwe bebouwing (t.b.v. zwembad en sporthal).
4. De raad hierover te informeren d.m.v. bijgevoegde raadsbrief;
5. De resultaten van het onder 2 en 3 bedoelde onderzoek t.z.t. plenair bespreken met de
aanwonenden.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Jaarstukken SDV 2016 (17e0002819)
Besluit
1. De zienswijze over de Jaarstukken 2016 SDV (zoals verwoord in bijgevoegd raadsvoorstel) aan
de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
2. Wethouder Heutink deelt mee, dat zij het bestuur van de SDV zal voorstellen met een meer
gemeentespecifieke brief te komen.
3. Vanuit de gemeente een persbericht opstellen.
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Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Jaarstukk
ken 2016, 1e Begrotingswij
B
ziging 2017 en
e Meerjarenb
begroting 201
18-2021 Meerinzichtbedrijfsvo
oering (17e00
002827/1217
7)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de Jaarstu
ukken 2016.
2. In te stemmen me
et de 1e Begrotingswijziging
g 2017 en hie
erover de zien
nswijze van de raad
vrage
en.
3. In te stemmen me
et de Meerjare
enbegroting 2
2018-2021 hie
erover de zien
nswijze van d
de raad
vrage
en.
4. De ra
aad voorstelle
en als zienswijze in te dienen de vraag om
o prioriteit te
t geven aan het realiseren
n
van de
d taakstelling
gen, gerelatee
erd aan het overgedragen takenpakket per 1-1-2015.
5. In te stemmen me
et bijgaand aa
angevuld conc
cept-raadsvoo
orstel; de porttefeuillehoude
ers te
mach
htigen om de nodige aanpa
assingen te doen;
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