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Collegevoorstel
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Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Beantwoording schriftelijke vragen PVA
inzake Broodje bij de Brug
Hamerstuk
Ja, 10 september 2019
A.J. Gerritsen
Openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De raadsfractie Partij Vrij Almelo (hierna: PVA) heeft vragen gesteld over het handhavingstraject en de
weigering van een omgevingsvergunning inzake ‘Broodje bij de Brug’ dat gevestigd was op het adres
Peppellaan 37 in Aadorp. De vragen worden met de bijgaande brief beantwoord.

Voorgesteld besluit
1. De vragen van de raadsfractie PVA conform bijgaande brief te beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving voor de overige fracties op het iBabs te plaatsen.

Inleiding
De raadsfractie PVA heeft vragen gesteld over het handhavingstraject en de weigering van een
omgevingsvergunning inzake ‘Broodje bij de Brug’ dat gevestigd was op het adres Peppellaan 37 in
Aadorp. De vragen worden met de bijgaande brief beantwoord.

Beoogd effect
Het beantwoorden van de vragen van de raadsfractie PVA.

Argumenten voor
1.1 Met bijgaande brief worden de vragen van PVA beantwoord en worden direct alle raadsleden
geïnformeerd.

Kanttekeningen
n.v.t.

Alternatieven
n.v.t.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
n.v.t.
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Uitvoering
Na besluitvorming wordt de brief verzonden en op het iBabs geplaatst ter kennisneming van de overige
fracties.

Bijlagen
-

Mail van de heer de Olde namens de raadsfractie PVA met vragen, kenmerk Join INK- 92650;
Brief met beantwoording vragen, kenmerk Join UIT – 89276.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Afstemming met portefeuillehouder
De beantwoording van de vragen is afgestemd met de burgemeester en hij is akkoord.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Na besluitvorming wordt de brief verzonden en op het iBabs geplaatst ter kennisneming van de overige
fracties.
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