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Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W d.d. 3 juli 2018
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer L.A. van der Velden, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

Onderwerp
Aanvraag renteloze lening Ondernemersfonds (18e0003942)
Besluit
1. de aanvraag van initiatiefnemer ONE tot beschikbaarstelling van een renteloze lening ter hoogte
van € 20.000 als bijdrage in de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek betreffende de
realisatie van een Ondernemersfonds, niet te honoreren;
2. de beschikking waarin dit kenbaar wordt gemaakt vast te stellen;
3. In de brief kenbaar te maken, dat het college uiteraard bereid is om met ONE verder overleg te
voeren over een modus die wel passend is.

2.

Onderwerp
De uitvoeringsregeling Evenementenbeleid 2018 (18e0001961)
Besluit
1. De uitvoeringsregeling evenementenbeleid 2018 vast te stellen;
2. Het evenementenbeleid 2012 in te trekken;
3. De uitvoeringsregeling evenementenbeleid 2018 door middel van terinzagelegging ter
kennisgeving aan te bieden aan de raad.
Onderwerp
Mandaat vakantieperiode 2018 (18e0004815)
Besluit
1. De aanwezige collegeleden, onder voorwaarden zoals genoemd in dit voorstel, te mandateren
tot het nemen van de noodzakelijke collegebesluiten gedurende de weken 30, 31, 32, 33, 34 (24
juli t/m 21 augustus 2018);
2. Deze gemandateerde collegebesluiten na de vakantieperiode in week 35 (28 augustus 2018)
bekrachtigen als voltallig college.

3.
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4.

Onderwe
erp
Terrasverrgunning en -overeenkoms
st Stationsstra
aat 48 (Dodo//Pinokkio) (18
8e0024303)
Besluit
1. Aan BeDo Vastgoe
ed B.V. per brrief e1800243
311 de intentiie uit te sprek
ken dat de gemeente een
asvergunning en –overeenk
komst met hen aangaat op basis van de nog uit te me
eten concept-terra
teken
ning.
2. In de
e brief – en vo
oortaan in alle
e ingebruikgevingsovereen
nkomsten en terrasvergunn
t
ningen –
opne
emen, dat herrhaalde consta
atering van het uitstallen van
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angegeven
mark
keren (en het daarmee negeren van de blindenstrook
b
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v
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h
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ndigen van de
e overeenkom
mst en het intrrekken van de
e vergunning..
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