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Besluitenlijst

behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 14 mei 2019
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

19

101

19

275

19

333

19

334

19

338

19

339

19

340

Van Oosterhout Besluitenlijsten horende bij de 1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.
vergadering van 8 januari en 7
mei 2019 van burgemeester en
wethouders.
Van Oosterhout Rapportage Emmen Vernieuwt 1. De bijgevoegde rapportage Emmen Vernieuwt 2018 en het bijbehorende
2018
bijlagenboek bij de rapportage vast te stellen.
2. De aangepaste budgetoverzichten van de verschillende projecten zoals opgenomen
in het bijlagenboek bij de rapportage Emmen Vernieuwt 2018 vast te stellen.
3. De raad hierover te informeren.
Van Oosterhout Verrekening neveninkomsten
1. De verrekenplicht van toepassing te verklaren op de burgemeester en de
2018 politieke ambtsdragers
(voormalige) wethouders.
2. Gezien de opgaven en gelet op het advies niet over te gaan tot een verrekening.
Otter
Omzetting lokale
1. De naar het civiele arbeidsrecht omgezette lokale arbeidsvoorwaardenregelingen
arbeidsvoorwaardenregelingen
voorlopig vast te stellen en ter overeenstemming voor te leggen aan de plaatselijke
commissie voor Georganiseerd overleg (GO) of de Ondernemingsraad (OR), zulks
afhankelijk tot wiens bevoegdheid de desbetreffende lokale
arbeidsvoorwaardenregeling behoort.
2. Indien het GO of de OR instemt met de omgezette lokale
arbeidsvoorwaardenregelingen worden deze geacht definitief van kracht te zijn per
1 januari 2020.
Van der Weide Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, woningen
“Nieuw-Schoonebeek,
Europaweg 121 en 123" met planidentificatienummer “NL.IMRO.0114.2018020woningen Europaweg 121 en
B701” vast te stellen;
123”
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, woningen
Europaweg 121 en 123"geen exploitatieplan vast te stellen.
Van der Weide Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Erica, Tuindershof 20" met
‘Erica, Tuindershof 20”
planidentificatienummer “NL.IMRO.0114.2017007-B701” vast te stellen;
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan "Erica, Tuindershof 20" geen
exploitatieplan vast te stellen;
Van der Weide Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk OZ
‘Nieuw-Dordrecht,
tussen 136 en 139' met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2018045-B701’
Bladderswijk OZ tussen 136 en
vast te stellen.
139’
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan 'Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk
OZ tussen 136 en 139' geen exploitatieplan vast te stellen.
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Van der Weide

Regionale energiestrategie

VOORGESTELD BESLUIT

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Barger-Oosterveld, Oosterveldsestraat
88’ met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2018029-B701’ vast te stellen;
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan ‘Barger-Oosterveld,
Oosterveldsestraat 88’ geen exploitatieplan vast te stellen.
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Weerdinge, Steenbakkerijweg (woning
Ruimte voor Ruimte)' met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2018010-B701’
vast te stellen.
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan 'Weerdinge, Steenbakkerijweg
(woning Ruimte voor Ruimte)' geen exploitatieplan vast te stellen.
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woningen
Willehadshof" met planidentificatienummer “NL.IMRO.0114.2018043-B701” vast
te stellen;
2. De raad voor te stellen bij het bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woningen
Willehadshof" geen exploitatieplan vast te stellen;
1. Een subsidie te verlenen van maximaal €19.000,- aan de voetbalvereniging
Zandpol;
2. Voetbalvereniging Zandpol daarnaast een geldlening te verstrekken van maximaal
€ 19.000-;
3. Dit door middel van een begrotingswijziging te regelen.
1. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en het maaiveldparkeren Willinkplein
Zuid vast te stellen.
1. Het beslissen en ondertekenen ten aanzien van het aanvragen en verantwoorden
van subsidie m.b.t. de Regeling specifieke uitkering sport (SPUK) en/of de Regeling
specifieke uitkering op te dragen aan de heer R. Sloots, concernmanager.
2. Voor de bevoegdheden onder beslispunt 1 de overige leden van het
concernmanagementteam als vervanger aan te wijzen.
3. Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2019.
1. Instemmen met het organiseren van een informatieve bijeenkomst voor de
gemeenteraadsleden over de Regionale energiestrategie.
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