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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 5, d.d. 27 januari
2015
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

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
20 januari 2015

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 20 januari
2015 vaststellen.

BO

2.

Initiatief realisatie tenniscomplex in a. Bij de eventuele aanleg van
Venhorst
tennisvelden in Venhorst het
recht van erfpacht verlenen
voor de benodigde gronden.
b. Geen startkapitaal
beschikbaar stellen voor de
aanleg van drie tennisvelden
in Venhorst.
c. De initiatiefnemers kenbaar
maken dat er via de gemeente
geen mogelijkheid is tot het
terugvorderen van BTW over
de gedane investering.

3.

Verzoek persoonsgebonden
gedoogbeschikking bewoning
Millseweg 7a te Venhorst

4.

Uitvoeringsprogramma toezicht en a. Het uitvoeringsprogramma toezicht GZ
handhaving fysieke leefomgeving
en handhaving fysieke
2015
leefomgeving 2015 vast te stellen;
b. Het vaststellingsbesluit van het
uitvoeringsprogramma zo spoedig
mogelijk aan GS kenbaar te maken.

BZ

Persoonsgebonden gedoogbeschikking GZ
te verlenen aan de heer J.A.C. van
Lankveld en mevrouw M.C.G.M. van
Lankveld voor bewoning van het
voorste gedeelte van het pand aan de
Millseweg 7a te Venhorst.
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TKN Raad d.d. 02-04-2015

5.

Beoordeling bezwaren tegen
omgevingsvergunning
milieuneutraal veranderen
Hoekstraat 1 en 1a

a. Kennisnemen van de ingediende
GZ
bezwaren op de
omgevingsvergunning
milieuneutraal veranderen voor de
inrichting aan de Hoekstraat 1 en 1a
te Venhorst.
b. Al de bezwaren ongegrond
verklaren. De bezwaren leiden niet
tot een andere beslissing dan de
beslissing die reeds genomen is.
Namelijk het verlenen van de
vergunning

6.

Verslag vergadering
monumentencommissie d.d.
1 december 2014

Het verslag van de vergadering van de
monumentencommissie d.d.
1 december 2014 voor kennisgeving
aan te nemen.

GZ
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