Nr. e180041421
Casenr. 18e0006440

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 30 oktober 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.

2.

3.

Onderwerp
Evaluatie Groevenbeek Noord (18e0006350)
Besluit
1. De evaluatie met de daarin vermelde conclusies vast te stellen.
2. De evaluatie aanvullen met een passage inzake de bij aanvang in rekening gebrachte grondprijs
en de (te) korte termijn waarbinnen een anti-speculatiebeding gold. Het college vindt het
achteraf gezien zeer onbevredigend, dat bij de verkopen die momenteel plaats vinden tegen
marktprijzen, de waardestijging volledig ten goede komt aan de verkopers en dat de gemeente,
die destijds de grond aanzienlijk heeft gesubsidieerd, daarin niet meedeelt. Dit leerpunt zal bij
een eventueel volgend project tot een betere regeling moeten leiden.
3. De raadsbrief (e180037872) inzake evaluatie Groevenbeek Noord te versturen aan de Raad.
Onderwerp
PID de Hooge Riet (18e0000345)
Besluit
1.
Het Project Initiatie Document ‘Herontwikkeling De Hooge Riet’ vast te stellen en daarmee het
project formeel te starten.
2.
Ten behoeve van de definitiefase een voorbereidingskrediet te nemen van € 45.000,00 ten
behoeve van de in eerste aanleg voor deze projectfase te maken externe kosten en de
budgettaire verwerking hiervan te betrekken bij de 5e Bestuursrapportage 2018.
3.
De raad middels raadsbrief e180039337 te informeren over dit PID.
Onderwerp
Inzet budget 2018 voor projectplan 75 jaar bevrijding (18e0006778)
Besluit
1.
In te stemmen met het ondersteunen en faciliteren van activiteiten rondom 75 jaar bevrijding.
2.
Voor de uitvoering in 2019 een taakstellende reservering van € 25.000,- te maken, te dekken
uit budget 2018:
€ 15.000,- vanuit kostenpost 6350204 Muziekeducatie;
€ 10.000,- vanuit kostenpost 6670202 Stimuleringsagenda toerisme & recreatie.
3.
Te bepalen, dat dit budget is bestemd voor het geheel aan (uiteenlopende) activiteiten en dat
besteding niet kan plaats vinden dan na een separaat bestedingsvoorstel en collegebesluit.
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Besluitenlijst vergaderring 30 oktober 2018
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