OPENBARE - BESLUITENLIJST B&W VERGADERING
Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2010
Aanwezig:
Burgemeester:
De heer B.J. Mewe
Wethouder:
De heer F.R.A. Monteban
Wethouder:
De heer M.J. Prins
Loco-secretaris:
De heer R.C. Dekker
Afwezig:
Secretaris:
De heer W.P.A. Groskamp
1.

Nummer 38

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN
Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelszaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst n. 37 d.d. 14 september 2010
Vastgesteld.

1.2

Onderwerp
Besluit

Begroting 2011
1. De productenraming 2011 vaststellen;
2. De programmabegroting 2011 via één gezamenlijke commissie ABZ behandelen in de
raadsvergadering van 2 november 2010.

1.3

Onderwerp
Besluit

Offerte onderzoek precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen
De opdracht tot onderzoek is gegund aan ATMP.

1.4

Onderwerp
Besluit

Tarieven en aanpassingen tarieventabel 2011 voor de ontheffingen inrijverbod
De raad voorstellen om in te stemmen met het opnemen van onderstaande tarieven in
titel 1 hoofdstuk 12 artikelen 1.12.1.1a t/m 1.12.1.1.c en artikelen 1.12.1.2 en 1.12.1.3 in
de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011.

1.5

Onderwerp
Besluit

Voorziening pensioenen wethouders
Instemmen met een extra storting ad € 196.270 in de voorziening pensioenen
wethouders.

1.6

Onderwerp
Besluit

Deelname aan Nationaal Pensioenregister
Deelnemen aan het Nationaal Pensioenregister voor de (gewezen) wethouders via de
dienstverlening van Raet en akkoord gaan met de daaraan verbonden jaarlijkse
abonnementsvergoeding.

1.7

Onderwerp
Besluit

Opheffen kettingbeding in eigendomsbewijzen winkelruimten Winkelcentrum
De raad voorstellen akkoord te gaan met opheffen van het kettingbeding (art. 15,16
eigendomsbewijzen).

1.8

Onderwerp
Besluit

Beschikbaar stellen krediet t.b.v. de upgrade Corsa
Krediet beschikbaar stellen.

2.
Nr.
2.1

AFDELING VROM / OR
Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Zienswijze tegen de bouwaanvraag voor het oprichten van een kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang (B2010044)
1. De ontheffing ex artikel 3.23 Wro en de bouwvergunning verlenen;
2. Inbrengers zienswijze informeren;
3. Wethouder Prins heeft niet aan de beraadslaging en besluitvorming deelgenomen.

2.2

Onderwerp
Besluit

Verzoek wijziging bestemmingsplan, Noordeinde 158 t/m 168 (V2009012)
1. De raad voorstellen geen medewerking te verlenen aan het verzoek om het
bestemmingsplan te wijzigen;
2. Wethouder Prins heeft niet aan de beraadslaging en besluitvorming deelgenomen.

2.3

Onderwerp

Bouwaanvraag voor het geheel oprichten van een schuur op het perceel Kanaalweg 28A
(B2010063)
1. Via art. 3.5, lid 1, onder 2 van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied” medewerking

Besluit

verlenen aan procedure voor binnenplanse ontheffingen;
2. Het bouwplan 4 weken overeenkomstig artikel 3.7 van het bestemmingsplan
“Landelijke Gebied” ter inzage leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de ontheffing ex artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wro en de bouwvergunning
verlenen.
2.4

Onderwerp
Besluit

Gebruiksovereenkomst Den Ilp 59 te Den Ilp
Voor het gedeelte van het perceel M 110 aan Den Ilp 59 instemmen met het afsluiten van
een gebruiksovereenkomst voor het in gebruik genomen stuk grond van 28 m2.

2.5

Onderwerp
Besluit

Gebruiksovereenkomst Den Ilp 98 te Den Ilp
Voor het gedeelte van het perceel M 1554 aan Den Ilp 98 instemmen met het afsluiten
van een gebruiksovereenkomst voor het in gebruik genomen stuk grond van 35 m2.

2.6

Onderwerp
Besluit

Verkoop in gebruik genomen grond Frans Banning Cocqstraat 15
1. Voor het perceel M 1616 (87m2) – onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad – instemmen met verkoop;
2. Voordat verkoop plaats vindt op grond van artikel 160 juncto artikel 169 Gemeentewet
de gemeenteraad van onderhavig besluit in kennis stellen.
3. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet legt het college geheimhouding op
betreffende de inhoud van de onderhandelingen.

2.7

Onderwerp
Besluit

Overtreden Milieuvergunning door Ilper Houthandel, Den Ilp 56b in Den Ilp
Ilper Houthandel aanschrijven onder aanzegging van een last onder dwangsom voor het
overtreden van de voorwaarden uit de milieuvergunning.

2.8

Onderwerp
Besluit

Toekenning subsidie duurzame energie 2010
Positief beschikken over de subsidieaanvragen, opgenomen in de Lijst Advies
Uitbetalingen 2010.

2.9

Onderwerp
Besluit

Ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 12-12a
1. In stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 12-12a;
2. De gemeenteraad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 12-12a vast te
stellen;
3. De gemeenteraad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 12-12a ter
inzage te leggen;
4. Wethouder Prins heeft niet aan de beraadslaging en besluitvorming deelgenomen.

2.10

Onderwerp
Besluit

Principeverzoek voor het vestigen van 3 woningen op Noordeinde 13 (V2010009)
1. Na consultatie van de commissie grondgebied, het principeverzoek weigeren en
aanvrager voorstellen het plan in te dienen overeenkomstig de aanbevelingen;
2. Het college verwacht dat een eventuele opbrengst van het project ten goede komt aan
het Ilperveld.

2.11

Onderwerp

Aanvraag om aanlegvergunning voor het verleggen van een pad op het perceel Den Ilp
202 (A2010003)
De aangevraagde aanlegvergunning onder voorwaarden verlenen.

Besluit

3.

AFDELING PUBLIEKSZAKEN

Nr.
3.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Uitvoeren van het vrijwilligerswerk door de Vrijwilligerscentrale Amsterdam
Instemmen met het verder uitwerken van de werkafspraken op basis van de offerte
binnen de financiële ruimte zoals genoemd in deze notitie.

3.2

Onderwerp

Gebruik GBA-gegevens voor aanschrijven oudere inwoners met eigen woning ivm
onderzoek naar vergroten veiligheid en toegankelijkheid.
Instemmen met verstrekken GBA-gegevens van oudere inwoners voor project Wonen,
Welzijn en Zorg mbt onderzoek vergroten veiligheid en toegankelijkheid

Besluit

eigendomswoning.

