Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 31 juli 2018 (nr.31)

Aanwezig

Burgemeester Van der Stoel, wethouder Quakernaat, wethouder Elfferich en
gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr.30 d.d. 24 juli 2018

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

4

Onderwerp
Besluit

5

Onderwerp
Besluit

Vaststellen verkeersbesluit
1. Verkeersbesluit.VB2018-006 Laden en lossen tbv Slagerij Louman vast te
stellen.
Cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein
1. De resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein 2017 vast te
stellen en (digitaal) aan te bieden aan het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
2. De resultaten van het onderzoek naar mantelzorgondersteuning vast te stellen.
3. De resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein 2017 en het
onderzoek naar mantelzorgondersteuning ter kennisname aan de
gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein aan te bieden.
4. Het collegebericht naar de gemeenteraad te verzenden.

6

Onderwerp
Besluit

7

Onderwerp
Besluit

8

Onderwerp

Rioolaansluittarieven 2018
1. De rioolaansluittarieven voor het jaar 2018 vast te stellen
Jaarverslag 2017 Adviesraad sociaal domein
1. Het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein ter kennisgeving aan te
nemen en een reactie vanuit het college te versturen naar de Adviesraad
sociaal domein.
Besluit op bezwaar Den Ilp 6 te Den Ilp
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.

Besluit

9

Onderwerp
Besluit

2. Het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.

Aanvullende subsidie MEE 2018
1. De aanvraag voor een aanvullende subsidie van MEE voor cliëntondersteuning
in de 2e helft van 2018 à €11.147,- toe te kennen middels het toepassen van de
hardheidsclausule.
2. De aanvraag voor een aanvullende subsidie van MEE voor een 2e traject
diagnostiek à €979,- af te wijzen.
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10

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op het
perceel Kistenmakerseiland 14
1. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ex artikel
2.12, lid 1, onder a, onder 1° en 2° Wabo;
3. Omgevingsvergunning te verlenen.

Vastgesteld in de vergadering van 7 augustus 2018

Anne Lize E.C. van der Stoel
burgemeester
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Paul A. Menting
secretaris

