OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders

Agenda
punt

Onderwerp

Besluiten

02.01

Het vaststellen van de
openbare notulen van
de vergadering van
burgemeester en
wethouders van 6 april
2021

1. Het vaststellen van de openbare notulen van de
vergadering van burgemeester en wethouders van 6
april 2021.

2.02

Het vaststellen van de
openbare notulen van
de vergadering van
burgemeester en
wethouders van
8 april 2021

1. Het vaststellen van de openbare notulen van de
vergadering van burgemeester en wethouders van 8
april 2021.

3.01

Het concept Definitief
Ontwerp De Run 4200
ter inzage te leggen

1. Het concept Definitief Ontwerp De Run 4200 ter inzage
te leggen.

3.02

Het gebied rondom
visvijver Vlasroot te
sluiten van 23.00 uur
tot 06.00 uur.

1. Het gebied rondom de visvijver Vlasroot te sluiten voor
publiek tussen 23.00 uur en 06.00 uur volgens
bijgevoegde situatietekening.
2. De huursom voor het recht om te vissen op visvijver
Vlasroot vast te stellen op € 32,15 per jaar.
3. Geen bezwaar te maken tegen het advies van de Kamer
voor de Binnenvisserij van 1 oktober 2020 en daarom
het ingediende proforma bezwaar in te trekken.
4. Het aanwijzingsbesluit ex artikel 4.15 Apv (Aanwijzing
kampeerplaatsen buiten kampeerterrein) 2009 in te
trekken.
5. Het aanwijzingsbesluit ex artikel 4.15 Apv (Aanwijzing
kampeerplaatsen buiten kampeerterrein) 2021 vast te
stellen.

3.03

Standpunt bepalen
principeverzoek
Zandoerleseweg
ongenummerd

1. Geen principemedewerking te verlenen aan het
realiseren van een vrijstaande woning op het perceel
Zandoerleseweg ongenummerd (ten zuiden van
perceel Zandoerleseweg 51a).
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3.04

Standpunt bepalen
principeverzoek Heers
ongenummerd

1. Principemedewerking te verlenen aan het realiseren
van een vrijstaande woning op het perceel Heers
ongenummerd (ten westen van perceel Heers 30).

3.05

Beantwoording art.42
brief over
ondernemersscan

1. De vragen van D66 op grond van artikel 42 van het
Reglement van Orde voor de raad over een
Ondernemersscan, te beantwoorden met bijgevoegde
brief.

3.06

Vaststellen
aanpassingen Regionaal
Ontwikkelfonds
Werklocaties

1. De gemeenteraad gewijzigd voor te stellen een nieuwe
subsidieverordening Investeringen Regionaal
Ontwikkelfonds Werklocaties vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de huidige gelijknamige
subsidieverordening.
2. De gemeenteraad gewijzigd voor te stellen de
bevoegdheid tot het uitvoeren van de
subsidieverordening, waaronder uitdrukkelijk begrepen
het nemen van een beslissing op een aanvraag om
subsidie op grond van de Subsidieverordening
Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds
Werklocaties SGE (2021), inclusief alle daarmee
gepaard gaande voorbereidings- en
uitvoeringshandelingen, te mandateren aan de
stichting ROW, volgens bijgevoegd ontwerpbesluit.

3.07

Corona 2020 en 2021

1. De corona effectrapportage 2020 vast te stellen
2. De evaluatie noodfonds 2020 vast te stellen
3. Te besluiten tot het inzetten van de volgende
steunmaatregelen voor de periode in 2021 waarin
vanwege coronamaatregelen verplichte sluiting is
opgelegd:
a. (gedeeltelijke) kwijtschelding huur gemeentelijke
maatschappelijke accommodaties;
b. kwijtschelding marktgelden voor nonfoodmarktzaken;
c. kwijtschelding terrasgelden voor
horecaondernemers;
d. uitbreiding terrassen voor horecaondernemers;
4. Te besluiten tot het uitwerken van een beleidsregel
Steunregeling corona 2021
5. In de Bestuursrapportage I 2021 voor alle
steunmaatregelen een budget van € 850.000 op te
nemen
6. Bijgevoegde raadsinformatienota vast te stellen.

3.08

Jaarstukken 2020

1. In te stemmen met de Jaarstukken 2020
2. De jaarstukken 2020 aan de accountant aan te bieden

3.09

Raad informeren over
het
totstandkomingsproces
van de rapportage
'Ontsluiting
Kransackerdorp.
Beoordeling
alternatieven’

1. De gemeenteraad informeren over het proces van de
totstandkoming van de rapportage 'Ontsluiting
Kransackerdorp, Beoordeling alternatieven'.
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3.10

Vaststellen
verantwoordingsrapport
age Basisregistratie
Grootschalige
Topografie 2020

1. Vaststellen van de verantwoordingsrapportage
Basisregistratie Grootschalige Topografie 2020 en de
daarin genoemde verbetermaatregelen.

3.11

Aangaan van een
tripartiete
samenwerkingsovereenk
omst en het vaststellen
van de gebiedsvisie
Djept voor de
ontwikkeling van het
gebied Djept.

1. De gebiedsvisie voor de ontwikkeling van het gebied
Djept vast te stellen;
2. Een tripartiete samenwerkingsovereenkomst met
Stayinc en Woonbedrijf voor de ontwikkeling van het
gebied Djept aan te gaan;
3. Een BGE voor het gebied Djept te openen op een
nader te bepalen moment zodra de planvorming
voldoende concreet is;
4. Een aanvullend voorbereidingskrediet voor 2021 ad €
325.000,- in BURAP 2-2021 op te nemen;
5. De communicatie met de omgeving voorafgaande aan
de bestemmingsplanprocedure en tijdens de
planontwikkeling voort te zetten;
6. De raad te informeren over de kaders van de
gebiedsvisie en
7. tripartiete overeenkomst middels een
raadsinformatienota met nummer: 21bs00045.

3.12

Vaststellen mutatie
tijdsbesteding
collegeleden

1. De raad door middel van bijgevoegd conceptadvies
21.045 en
conceptraadsbesluit 21.046 voor te stellen met ingang
van 21 april 2021 de tijdsbesteding van wethouder
P.J.M. van de Looij met 0,1fte op te hogen naar 0,7 fte
en die van wethouder A.G.C.M. van den Oever met 0,1
fte terug te brengen naar 0,9 fte.

3/3

