Nr. e180038646
Casenr. 18e0006440

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 9 oktober 2018
Aanwezig:
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
Mevrouw mr. A.H. van der Maat, plv gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Advies voortgang fietspad Speulderveld (18e0006294)
Besluit
In te stemmen om de commissie I&R tijdens het agendapunt vragen en mededelingen op de hoogte
te stellen van de vertraging ten aanzien van de verbreding van het fietspad Speulderveld.
Onderwerp
Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Tomassen Duck-To (18e0004138)
Besluit
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften (e180025319) integraal over te nemen.
2. Het bezwaar van Tomassen Duck-To gegrond te verklaren.
3. Het bezwaar van de bezwaarmaker ongegrond te verklaren.
4. De last onder dwangsom met kenmerk e180012203 in te trekken.
5. Tomassen Duck-To B.V. een proceskostenvergoeding toe te kennen van €501,00.
6. De bezwaarmaker een bedrag toe te kennen van € 100,00.
7. Bezwaarden door middel van bijgevoegde brieven (e180037876 en e180037877) te informeren
over uw besluit;
Onderwerp
Heroverweging besluit functieverandering Garderenseweg nabij nummer 53 (18e0005190)
Besluit
1. Kennis te nemen van de ontstane commotie op deze functieverandering en te besluiten
medewerking te verlenen terug te bouwen op de te slopen locatie onder de voorwaarde dat de
woning(en) niet ver in het opengebied wordt gebouwd en landschappelijk goed wordt ingepast.
2. De raad te infomeren over het genomen besluit middels bijgevoegde raadsbrief.
3. Initiatiefnemers te wijzen dat bij een verdere uitwerking van het plan dit goed gecommuniceerd
wordt met de omgeving.
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Onderwe
erp
Grenscorrrectie van percelen rondom
m de Horsterb
beek (17578)
Besluit
1. In te stemmen me
et het aanpass
sen van de ka
adastrale erfgrenzen confo
orm overzichts
stekening
8360
0, zodat de ka
adastrale erfg
grenzen in ove
ereenstemmin
ng worden ge
ebracht met de feitelijke
situa
atie;
2. In te stemmen me
et de kostenve
erdeling in Grrenscorrectieo
overeenkomstt e180030495;
3. Gren
nscorrectieove
ereenkomst e180030495 met
m de betrok
kken grondeig
genaren aan te gaan en uit
te latten voeren in samenwerkin
ng met Meerin
nzicht GEO, notaris en kadaster.
Onderwe
erp
Visiedocu
ument dienstv
verlening en participatie
p
(12961)
Besluit
1. In te stemmen me
et de visie op dienstverlening en particip
patie.
2. De dekking voor de
d doorontwik
kkeling van de dienstverlen
ning van € 10
00.000,00 voo
or 2018 mee
te ne
emen in de ee
erstvolgende Berap
B
en voorr de jaren 201
19 en volgend
de in de
meerrjarenbegrotin
ng 2019-2022
2.
3. Het visiedocumen
v
t door middel van bijgevoe
egde gewijzig
gde raadsvoorrstel aanbiede
en aan de
raad voor behande
eling.
4. Weth
houder De Haa
an wordt gem
machtigd om h
het gewijzigde
e raadsvoorsttel vast te stellen.
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