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Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 11 december 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000964

Raadsinformatiebrief Pilot van Zorg

1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Pilot van Zorg naar Werk
2. De raadsinformatiebrief ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad

BZ

BW/001032

Vaststelling bestemmingsplan
Irenestraat-Erpseweg.

Het ontwerp-bestemmingsplan Irenestraat-Erpseweg ter vaststelling aan de raad
voor te leggen.

RI&S

BW/001035

Evaluatie Sjors Sportief en Sjors
Creatief

1. Kennis te nemen van de resultaten van het tweede jaar Sjors Sportief en het
eerste jaar Sjors Creatief.
2. In 2019 en 2020 naast Sjors Sportief ook gebruik te blijven maken van het
programma van Sjors Creatief.

RI&S

BW/001041

Amendement accommodaties sociaal
belang

1. Kennis te nemen van het besluit van het DB van BSOB van 10 december
2018 en deze te bekrachtigen, om voor belastingjaar 2019 artikel 220 f, lid 2
van de gemeentewet voor de verordening onroerende zaakbelastingen 2019
niet toe te passen.
2. De raad informeren middels bijgevoegde memo.

AZ

BW/001043

Straatnaam nieuwe weg op
bedrijventerrein Zandhoek

De straatnaam Zandhoekse Loop toekennen aan het bedrijventerrein aan de
Zandhoek.

AZ

BW/001050

Exploitatieovereenkomst 2019-2022

1. Kennisnemen van de discussiepunten met de SBB inzake de
exploitatie 2019-2022.
2. Instemmen met de uitgangspunten voor de nieuwe
exploitatieovereenkomst voor de periode 2019-2022 vastgelegd in
bijgaand concept.

BZ
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3. De extra kosten, voortkomend uit de verhoging van uren van de
combinatiefunctionaris, als gemeente te betalen en niet door te
berekenen aan de SBB.
4. De detacheringsovereenkomst betreffende de schoonmaak van de
accommodatie van de SBB te ontbinden.
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