Zaaknummer : 1925324

BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 23 mei 2017-18

Aanwezig: loco burgemeester Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Van Rekom, wethouder
Dijkstra en secretaris Horeman
No
1

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&Wvergadering 16 mei 2017

2

Anterieure overeenkomst en
vaststelling bestemmingsplan
herontwikkeling locatie
Lanser (Rivierdijk West).

3

Afronding van de
zienswijzeprocedure ten
behoeve van de aanvraag
omgevingsvergunning voor
het oprichten van 16
appartementen ter hoogte
van Kerkbuurt 12-18 te
Sliedrecht.

4

Compensatie Buma-gelden
Rank & Akker

Voorstel
De openbare besluitenlijst B&Wvergadering 16 mei 2017 vast te
stellen
1. Instemmen met de anterieure
overeenkomst met Adriaan van
Erk Ontwikkeling B.V inzake de
herontwikkeling van de locatie
Lanser.
2. De gemeenteraad voor te
stellen: a. Het bestemmingsplan
Rivierdijk West bestaande uit de
geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het
GML-bestand
NL.IMRO.0610.rivierdijkwest3001 vast te stellen; b. bij de
vaststelling van dit
bestemmingsplan geen
exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening vast te
stellen.
1. De ingediende zienswijzen
ontvankelijk te verklaren;
2. In overeenstemming met het
'Zienswijzenverslag april 2017'
de ingebrachte zienswijzen
ongegrond te verklaren;
Af te wijken van het
bestemmingsplan en de
gevraagde
omgevingsvergunning te
verlenen.
1. Het reformatorisch
samenwerkingsverband WSNS te
compenseren voor de verlaging
van verdeelmaatstaf 15A als
gevolg van de uitname van 256
miljoen euro uit het

Besluit
Conform

1. Conform, met dien
verstande dat de
overeenkomst in
mandaat wordt
getekend;
2. conform.
Burgemeester van Hemmen
machtigt wethouder Tanis
om de overeenkomst
namens het college te
ondertekenen.

Conform

1. Conform;
2. conform;
3. conform;

No

Onderwerp

2.

3.

5

Financiële bijdrage aan
Woondag 2017

1.

2.

3.

Voorstel
gemeentefonds op basis van de
motie Haersma-Buma;
Ondertekenen van het
bijgevoegde concept-addendum
bij de overeenkomst
"doordecentralisatie
onderwijshuisvesting" uit 2010;
De benodigde middelen voor
2015 (€ 8.454,-) en 2016 (€
8.636,-) te dekken uit de
hiervoor beschikbare middelen
van 2017;
In te stemmen met het verlenen
van een maximale bijdrage van
10.000 euro uit het CUP-budget
themadagen aan de organisatie
van de Woondag 2017;
De financiële bijdrage toe te
kennen op voorwaarde dat er
vooraf een sluitende begroting
wordt overlegd;
Géén eventuele financiële
tekorten achteraf meer te
dekken.

Besluit

Conform

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders in de vergadering van 30 mei 2017.

De burgemeester,

De secretaris,

