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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 44, d.d. 30 oktober
2012
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sect.

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
23 oktober 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 23 oktober
2012 vaststellen.

BO

2.

Ontheffing verbod Winkeltijdenwet (zondagopenstelling)

Supercoop voor het jaar 2013
ontheffing verlenen van het
verbod van artikel 2 van de
Winkeltijdenwet en toestaan
dat de winkel op zondagen
van 16.00 uur tot 20.00 uur
geopend is, met uitzondering
van de kermiszondag en de
zondag waarop BoeCult wordt
georganiseerd.
Aldi Best voor het jaar 2014
ontheffing verlenen van het
verbod van artikel 2 van de
Winkeltijdenwet en toestaan
dat de winkel op zondagen
van 16.00 uur tot 20.00 uur
geopend is, met uitzondering
van de kermiszondag en de
zondag waarop BoeCult wordt
georganiseerd.
Behoudens wijzigingen in weten regelgeving deze
ontheffing om en om verlenen:
Supercoop voor de oneven
jaartallen en Aldi voor de even
jaartallen.

BO

In te stemmen met het voorstel om niet

GZ

-

-

3.

Verwerking restafval en eventuele
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samenwerking met Attero

deel te nemen aan het
inbestedingstraject, waarbij aandelen
van Attero worden verworven.

4.

Geactualiseerde ‘inventarisatielijst a. De geactualiseerde concept
waardevol groen’
‘inventarisatielijst waardevol groen’
vaststellen.
b. De geactualiseerde concept
‘inventarisatielijst waardevol groen’
vanaf de dag na bekendmaking
gedurende 6 weken ter inzage
leggen.

GZ

5.

Ongedaan maken genomen
besluit tot intrekking van
vergunningen

Voor de vergunningen 20060019 en
GZ
20060256 het genomen besluit tot
intrekking ongedaan maken en uitstel te
verlenen van maximaal 2 jaar na
verzenddatum van de brief waarin het
genomen besluit kenbaar wordt
gemaakt.

6.

Verzoek tot inrichting berg/stallingsruimte (Zandhoek 12)

GZ
Verzoeker te berichten in principe
positief tegenover het voornemen te
staan, hem te wijzen op de noodzaak
om een bestemmingsplanprocedure op
grond van artikel 3.1 Wro te doorlopen
en hem de voorwaarden mede te delen
waaronder medewerking verleend zal
worden.

7.

Antennemast KPN – Statenweg
(ong.)

In principe medewerking te verlenen
aan het plaatsen van een extra
antennemast op het perceel Statenweg
(ong.) op grond van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 2 van de Wabo
(buitenplanse kleine afwijking).
Alvorens definitief medewerking wordt
verleend zal er onder andere in overleg
getreden moeten worden met de
Stichting Manege Rutger van Herpen
over aanpassing van de
erfpachtovereenkomst.

GZ
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