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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 
Agenda 

punt 

Onderwerp Besluit d.d. 3 mei 2022 

 
02.01 

 
het vaststellen van de 
openbare notulen van 

de vergadering van 
burgemeester en 

wethouders d.d. 25 april 
2022 

 
1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering 

van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022. 

 

 
03.01 

 
Besluit nemen over 
wijzigingsplan Boswegje 

4-6 

 
1. Het wijzigingsplan ‘Boswegje 4-6’ overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

bestand NL.IMR0.0861.BP00153-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van 
een ondergrond welke is ontleend aan het BGT en is 
opgeslagen onder nummer o-NL.IMR0.0861.BP00153- 
0401, gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de 
volgende aanpassing; a. Op de verbeelding is het bouwvlak 
van de woning op Boswegje 6 vergroot en in 

overeenstemming gebracht met het bouwvlak uit het 
geldende bestemmingsplan.  

2. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12, lid 1 Wro vast te 

stellen. 
 

 
03.02 

 
Standpunt bepalen 
woningbouw Den 
Boogerd (naast nr. 20) 

 
1. Principemedewerking te verlenen aan het onder 

voorwaarden bouwen van 1 nieuwe woning aan Den 
Boogerd (naast nr. 20). 

 

 

03.03 

 

Besluit nemen over 
actualisatie moties en 
toezeggingen uit 
raadsplanning. 

 

1. De raad met raadsinformatienota 22bs00037 te informeren 
over de actualisatie van de moties en toezeggingen zoals 
opgenomen in de raadsplanning. 

 

 
03.04 

 
Besluit nemen over 

Procesvoorstel: 
Participatie 
omgevingsplan 

Zonderwijk 

 
1. De raad voor te stellen het 'Procesvoorstel: participatie 

omgevingsplan Zonderwijk' vast te stellen volgens 
adviesnota nr. 22.047 en raadsbesluit nr. 22.048. 

 

 

03.05 

 

Besluiten over faciliteren 
hybride werken 

 

1. Te besluiten om:  
1. Te kiezen voor laptops en smartphones voor de 
hybride werkplek.  
2. Te kiezen voor beheerde laptops en smartphones.  
3. Units voor beeldbellen aan te schaffen.  
4. Werkplekken voor het thuiswerken te faciliteren.  
5. Het advies van de ondernemingsraad over te nemen 

om de adviesaanvraag op te knippen in twee 
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adviesaanvragen: facilitering hybride werken en de visie 
op hybride werken.  

6. Een toekomstvisie op digitalisering en hybride werken 
op te stellen als afgeleide van de visie op de organisatie 

en dienstverlening. 
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