Nr. e170032078
Casenr. 17e0005204

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 september
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.

Afdeling AONT
Onderwerp
Herijking relatie Het Pakhuis (16e0007193)
Besluit
Het voorgenomen besluit van 4 juli 2017 (e170018978) over herijking van de relatie met Het
Pakhuis te bekrachtigen en daarmee:
a. De bestuurlijke verhoudingen tussen gemeente en de stichting te ontvlechten;
b. De inventaris in eigendom over te dragen aan Het Pakhuis;
c. De huur voor het pand conform het vastgoedbeleid vaststellen op het tarief voor
maatschappelijke functies;
d. De gemeentelijke erfgoedcollectie en het bijbehorende depot door middel van een
bruikleenovereenkomst in gebruik te geven bij Het Pakhuis;
e. De subsidie voor Het Pakhuis met ingang van 2018 trapsgewijs te verlagen met € 5.000,==
in 2018, € 10.000 in 2019, € 15.000,== in 2020, € 20.000,== in 2021 tot een bedrag van
€ 25.000,== in 2022 en volgende jaren.

2.

Afdeling AONT
Onderwerp
Parkeren in de wijken (17e0004618)
Besluit
1. Kennis te nemen van de inventarisatie van parkeerproblemen in de wijken (e170027465)
2. Te besluiten de maatregelen zoals genoemd in dit voorstel uit te laten voeren,
waarbij de uitvoeringsschetsen vóóraf worden afgestemd met de portefeuillehouder V&V.
3. Te besluiten de raad te verzoeken om het hiervoor in de begroting opgenomen krediet bij de
eerstvolgende bestuursrapportage vrij te geven.
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3.

Afdeling ARB/TWR
Onderwe
erp
Aanleg glasvezel in bu
uitengebieden
n en recreatietterreinen (17e
e0005280/37
710)
Besluit
et het convena
ant Glasvezel Buitengebied
d Noord- en Oost
O
Veluwe.
1. In te stemmen me
2. Weth
houder Heutin
nk-Wenderich te machtigen
n dit convenan
nt namens het college te ondertekenen.
3. Het persbericht
p
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ng
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