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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 27 augustus 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en loco
algemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijst van
23 juli 2019

Vast te stellen.

Na aanpassing akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Subsidieaanvraag Korte
Ketens POP3 Clean Tech
Regio

Kennis te nemen van de aanvraag provinciale POP3 subsidie Korte Voorziening
ketens

4 Uitvoeringsparagraaf 6.0
(inclusief bijlage Bijdrage
sociale woningbouw)

1. Kennis te nemen van de gemaakte aanAkkoord, na aanpassing
raadsvoorstel.
passingen naar aanleiding van de collegevergadering van 23 juli 2019;
2. De raad, door middel van bijgevoegde
raadsvoorstel, voor te stellen om de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie 6.0 vast
te stellen;
3. Hiermee de raad tevens expliciet voor te
stellen om de bijlage Bijdrage Sociale
woningbouw vast te stellen en uitvoer te
geven aan de bijlage Bijdrage Sociale
woningbouw.

5 Advies Cie Ruimte Zonnepark Heerderstrand

De commissie Ruimte om advies te vragen Akkoord, na aanpassing van de
ten aanzien van het verzoek van Leisurediscussienota met een kanttelands om op het Heerderstrand een drijvend kening over de zonneladder.
zonnepark van 3 ha te mogen realiseren,
conform bijgevoegde discussienota.

6 Discussienota ‘duurzaamheidsleningen voor particuliere woningeigenaren’

De discussienota ‘duurzaamheidsleningen
voor particuliere woningeigenaren’ voor te
leggen aan de commissie Ruimte van
9 september 2019.

7 Planschadeverzoek Mees1. Het advies van SAOZ van augustus 2019
ter Jan van Doesburgstraat
over te nemen en ten grondslag te leg15 te Wapenveld
gen aan dit besluit;

Blad 1

Conform advies.

Akkoord, na aanpassing van de
discussienota onder communicatie. Toevoeging over het
energieloket.
Conform advies. Brief derde belanghebbende aanpassen met
kosten over SAOZ-advies

Nr Onderwerp

Advies
2. Het planschadeverzoek van aanvrager
met betrekking tot het planschade veroorzakende besluit, af te wijzen;
3. Het geheven en betaalde recht van
€ 300,00 aan aanvrager niet terug te
betalen.

Besluit

8 Raadsvoorstel vaststellen
De raad voor te stellen:
bestemmingsplan Kamper- 1. Het bestemmingsplan “Kamperweg 27”
met planidentificatie
weg 27
NL.IMRO.0246.816BUWHKamperw27VA01, met betrekking tot de toelichting,
regels en de verbeelding ongewijzigd
vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Conform advies.

9 Uitspreken positieve
grondhouding voor wat
betreft het juridisch/planologisch mogelijk maken
van een nieuwe woning
aan de H.G.D. Cramerstraat te Wapenveld

Conform advies.

1. Een positieve grondhouding aan te nemen voor wat betreft de bestemmingswijziging van ‘Groen - Park’ en ‘Tuin’
naar ‘Wonen’ aan de H.G.D. Cramerstraat te Wapenveld;
2. De initiatiefnemer te informeren conform
de bijgaande brief.

10 Grondhouding Lagestraat 7 1. Een positieve grondhouding aan te nete Wapenveld
men ten aanzien van de ontwikkeling
van het perceel Lagestraat 7 te Wapenveld met één vrijstaande en twee tweeonder-een-kapwoningen;
2. De initiatiefnemer te informeren over uw
besluitvorming conform de bijgevoegde
brief.

Akkoord, met dien verstande dat
het om één twee-onder-eenkapwoningen gaat in plaats van
twee.

11 Grondhouding Bonenbur1. De grondhouding van d.d. 5 juli 2016 in
gerlaan 44-48 – Meidoornte trekken;
laan
2. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de ontwikkeling
van de Bonenburgerlaan 44-48 en de
Meidoornlaan met 30 appartementen;
3. De initiatiefnemer te informeren over uw
besluitvorming conform de bijgevoegde
brief;
4. De raad te informeren over uw besluitvorming conform de bijgevoegde ARI.

Conform advies. In brief voorwaarde benutten plat dak voor
zonne-energie meenemen.

12 Collegebesluit omgevingsvergunning Elburgerweg 3

1. Een omgevingsvergunning te verlenen
Conform advies.
om de realisatie van 6 woningen in het
pand aan de Elburgerweg 3 mogelijk te
maken;
2. In te stemmen met het toepassen van
PV-panelen op het dakvlak aan de achterzijde van het pand;
3. In te stemmen met de kap van een boom
aan de achterzijde van het pand.

13 Raadsvoorstel weigering
vvgb MSV-NOV

De raad voor te stellen geen verklaring van
geen bedenkingen, als bedoeld in artikel
2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), af te geven voor
de volgende onderdelen van de aanvraag
Omgevingsvergunning van de MSV-NOV,
d.d. 20 april 2018:
1. Verruiming van het maximaal aantal rijuren per week tot ten hoogste 21 uur in

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
de periode april-oktober.
2. Vergroting van het bebouwd oppervlak
tot ten hoogste 1000 m².

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
14 Afgeven beschikking
binnen Jeugdwet

1. Bij wijze van pilot voor de duur van 1
jaar over te gaan tot het volstaan met
het alleen in specifiek benoemde gevallen afgeven van een verleningsbeslissing
Jeugd;
2. De Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning hierop aan te
passen;
3. Na 1 jaar de resultaten uit de pilot te
evalueren;
4. De Adviesraad Sociaal Domein over de
pilot te informeren en om advies te
vragen.

Blad 3

1. In te stemmen met het voornemen voor een pilot van 1
jaar om alleen in specifiek benoemde gevallen een verleningsbeslissing Jeugd af te
geven.
2. Akkoord.
3. Vervalt.
4. Akkoord.

