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Aanwezig:

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

x

lii

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
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Sector
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1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 juni
2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 3 juni 2014
vaststellen.
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2.

Eenmalige aanwijzing van een
trouwlocatie

Statenweg 49 te Venhorst eenmalig
aanwijzen als trouwlocatie voor het
voltrekken van een huwelijk op vrijdag
18 juli 2014.

BO

3.

Afwijzen subsidieaanvragen
jeugdhulp 2015 t.a.v. de gemeent

1. Het subsidieverzoek van lmpegno
BZ
met betrekking tot aanpak
multiprobleemgezinnen af te wijzen
onder verwijzing naar de regionaal
vastgestelde methodiek van
bestuurlijk aanbesteden.
2. Het subsidieverzoek van Ottho
Gerhard Heldringstichting met
betrekking tot de (gesloten)
behandeling van jongeren met
gedragsproblemen af te wijzen
onder de verwijzing naar de
vastgestelde methodiek van
bestuurlijk aanbesteden.
3. Komende subsidieverzoeken voor
Jeugdhulp in 2015 ambtshalve laten
afhandelen.
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4.

Aanvraag ontheffing hogere
geluidwaarden

Voor de tweede geprojecteerde woning
in het wijzigingsplan “Boerderijsplitsing
Arendnest 16” een hogere
grenswaarde vast te stellen dan
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genoemd in artikel 83 van de Wet
geluidhinder.

l

1. Bijgevoegde (concept)
overeenkomsten te sluiten met de
initiatiefnemers.
2. Na ondertekening van de
overeenkomsten het
ontwerpwijzigingsplan
“boerderijsplitsing Arendnest 16"in
officiële procedure brengen door
het zes weken ter inzage te leggen
op het gemeentehuis met de
mogelijkheid voor eenieder om
naar aanleiding hiervan
zienswijzen kenbaar te maken.

GZ

1. Te constateren dat de gemeente
als eigenaar van de Donkstraat 5
de vrijheid behoudt om te bepalen
of zij over wil gaan tot verkoop van
een strook van twee meter van dat
perceel aan de eigenaren van
kavel KV 1 1.
2. Bij daadwerkelijk verkoop van de
betreffende strook medewerking te
verlenen aan de bouw van een
vrijstaand hoofdgebouw tot op twee
meter uit het bouwvlak door middel
van een buitenplanse (kleine)
afwijking op basis van artikel 2.12,
lid 1 onder a, onder 2.
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Boerderijsplitsing Arendnest 16
ontwerp wijzigingsplan
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Bouwplannen bouwkavel KV11
Donk 2, afwijking wijzigingsplan
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