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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 49,
d.d. 6 december 2016
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.
29 november 2016

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
29 november 2016 vaststellen.

BO

2.

Verkiezing Tweede Kamer op
woensdag 15 maart 2017

a. De stemlokalen aan te wijzen conform
voorstel.
b. De leden, plaatsvervangende leden,
tellers en plaatsvervangende tellers te
benoemen conform voorstel.
c. Het organiseren van een instructieavond
voor de stembureauleden en hun
plaatsvervangers (verplichte deelname)
d. De vergoeding voor stembureauleden
vast te stellen conform regeling
toekennen presentiegelden
stembureauleden en/of tellers.

BO

3.

Kapvergunning aanvraag
Donkstraat 47

a. De omgevingsvergunning voor het
vellen van 1 plataan aan de
Donkstraat ter hoogte van
huisnummer 47 verlenen.
b. 2 gewone platanen met een
omvang rond de 40/45 cm planten
voor de toekomstige woningen van
de Donkstraat 47 en 49.

GZ

4.

Voortontwerp bestemmingsplan
Sint Josephplein 35

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Sint
Josephplein 35 Venhorst’ vrij te geven voor
inspraak onder voorwaarde dat:
a. er met initiatiefnemer een exploitatie- en
planschadeovereenkomst wordt ge-

GZ
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sloten;
b. er een overeenkomst met initiatiefnemer
wordt gesloten waarin vastgelegd is dat
de vier appartementen op de begane
grond voor een periode van minimaal tien
jaar worden verhuurd voor een bedrag
onder de sociale huurgrens;
c. de uitstraling van het pand wordt
verbeterd op de wijze zoals is
aangegeven in de toelichting op het
bestemmingsplan.

5.

Verduurzamen inkoop elektriciteit

a. De ingekochte elektriciteit voor de jaren
2017 en 2018 te verduurzamen via de
aanschaf van garanties van oorsprong
Wind NL.
b. De kosten (ad € 3.970,=) te dekken uit
het budget electriciteit.

GZ
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