Nr. e170021980
Casenr. 17e0003655

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 20 juni 2017
Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, locoburgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

Afdeling BV
Onderwerp
Meicirculaire 2017 (e1700022458)
Besluit
1. Het college neemt kennis van de positieve uitkomsten van de meicirculaire;
2. De concept-raadsinformatiebrief wordt vastgesteld en wordt zo spoedig mogelijk verzonden.
Afdeling PZ
Onderwerp
Deelnemen aan de Dag van de Democratie en het houden van een Open Dag op 9 september 2017
(17e0003543).
Besluit
1. In te stemmen met het organiseren van de Dag van de Democratie en het houden van een Open
Dag.
2. Hiervoor € 15.000,00 beschikbaar te stellen en te verwerken in de eerstvolgende
bestuursrapportage.
3. Opdracht te geven aan de ambtelijke organisatie om zaterdag 9 september actief invulling te
geven aan deze dag.
Afdeling PZ
Onderwerp
Adviesaanvraag trouwlocatie Telstar Surfclub BV (1159).
Besluit
1. De aanvraag van Telstar Surfclub B.V. om aangewezen te worden als trouwlocatie in te willigen;
2. Met alle ondernemers van de externe trouwlocaties afspreken, dat met bruidsparen geen
afspraken worden geboekt als niet vooraf de beschikbaarheid van een ABS is gewaarborgd.
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Afdeling R&B
Onderwe
erp
Verhuur seizoen
s
2017
7/2018 De Dia
aloog (17e000
03514).
Besluit
1. Te besluiten
b
de ve
erhuur van de
e zalen, met uitzondering
u
v de ruimte
van
e t.b.v. Peuterrspeelzaal De
Blok
kkendoos, in de
d Dialoog en Stationsstraa
at 118 in het seizoen 2017
7/2018, tot en
n met 30 juni
2018
8, voort te zetten.
2. Dit besluit
b
aan de
e vaste gebruiikers/huurderrs schriftelijk te communic
ceren (e17001
18952).
3. De gemeenteraad
g
d schriftelijk te informeren ( e17001909
93)
Afdeling BV
Onderwe
erp
4e Bestuu
ursrapportage
e 2017.
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de inhoud
d van de 4e Be
estuursrapporrtage 2017.
2. De begrotingsaanpassingen zo
oals in deze be
estuursrapportage worden
n vermeld vastt te stellen.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 20 juni 2017
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