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Onderwerp
Vaststellen koopzondagen 2016 voor Nijverwaard en Noord-Oost
kwadrant.
Besluit
Voor beide gebieden de volgende koopzondagen aanwijzen voor 2016:
Zondag 3 januari, Zondag 7 februari, Zondag 6 maart, Maandag 28 maart
(Pasen), Zondag 3 april, Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag), Maandag 16
mei (Pinksteren), Zondag 4 september, Zondag 2 oktober, Zondag 6
november, Zondag 4 december, Maandag 26 december (2e Kerstdag)
Onderwerp
Herbenoeming twee leden Wmo-adviesraad en benoeming waarnemend
voorzitter Wmo-adviesraad.
Besluit
In te stemmen met de herbenoemingen van mevrouw N. de Waard en
mevrouw M.G. Leenman-Heijkoop als leden van de Wmo-adviesraad.
In te stemmen met de benoeming van de heer P. de Keijzer tot
waarnemend voorzitter van de Wmo-adviesraad.
Onderwerp
Elektronische ondertekening van brieven en besluiten door de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Besluit
1. Te besluiten om brieven en besluiten aan derden, die namens het
college in mandaat worden verzonden respectievelijk genomen door
een functionaris van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, met
terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2016 te ondertekenen
door middel van naam-functieaanduiding en een automatisch
gegenereerde disclaimer, tenzij – in uitzonderingsgevallen –
specifieke regelgeving fysieke ondertekening vereist.
2. Ter uitvoering van punt 1 het bijgaande ' Wijzigingsbesluit
Mandaatbesluit OZHZ 2014 en Mandaatbesluit Omgevingsdienst
ZHZ inzake Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder 2012 vast te
stellen en conform de Algemene wet bestuursrecht bekend te maken.
Onderwerp
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Chemours Netherlands BV in
verband met verruiming normen voor emissies van HFP voor de Viton
fabriek.
Besluit
In te stemmen met het versturen van bijgaande brief met zienswijzen aan
OZHZ op de ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van
Chemours Netherlands BV tot verandering van de emissienormen voor de
Viton fabriek
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