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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 5 november 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouder W.I. Meijer en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder H.J. Berkhoff en Y. Cegerek.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Meijer heeft in gesprek met
Staatsbosbeheer kennis genomen van
hun initiatieven en wensen.
- Burgemeester meldt dat het toekomstvoorstel VNOG binnenkort wordt ontvangen en voor raad van 16 december
geagendeerd wordt.
- Burgemeester heeft verder het Jazz
festival bijgewoond.

2 Openbare besluitenlijst van
29 oktober 2019

Vast te stellen.

Akkoord, waarbij:
- Punt 5. naar Niet-openbaar
gaat.
- Punt 9. toevoeging verwijderd.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op
bezwaarschriften
omgevingsvergunning
Beatrixweg 1

1. Het bezwaar van bezwaarde 1 niet-ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar van bezwaarde 2 niet-ontvankelijk te verklaren.

Conform advies.

4 Beslissing op bezwaar
Wapenvelder Zand 13

Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te laten.

Conform advies.

5 Afvalstoffenheffing 2020

1. Op het zogenaamde vastrecht (de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing) een
jaarlijkse indexering toe te passen en
vervolgens met € 20,00 te verhogen;
2. De calculatie van de afvalstoffenheffing
2020 vast te stellen;
3. De gemeenteraad voor te stellen het nog
resterende tekort van € 226.100,00 te
dekken uit de reserve afvalstoffenheffing;
4. De gemeenteraad voor te stellen de be-

Conform advies.

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
groting 2020 overeenkomstig de calculatie afvalstoffenheffing 2020 te wijzigen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Plan van Aanpak
armoedebestrijding

1. In te stemmen met het plan van aanpak Conform advies.
armoedebestrijding;
2. Na instemming door het college te
starten met de uitvoering van een deel
van dit plan;
3. Dit plan van aanpak voor te leggen aan
de Adviesraad Sociaal Domein;
4. De kosten ten laste te laten komen van
de rekening 579300/4343233 tegengaan
van armoede en schulden;
5. De raad voor te stellen het nog nader te
bepalen restantbudget van minimabeleid
bij de resultaatbestemming 2019 over te
hevelen naar 2020 ten behoeve van nog
te ontwikkelen beleid.
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