Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Datum

21-08-2018

Tijd

9:00 - 13:00

4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 14 augustus
2018

Besluit
De besluitenlijst van 14 augustus 2018 (openbare besluiten) vast te
stellen.
4.b.1

BB Samen op weg naar een innovatieve GI

Besluit
1. Kennis te nemen en vaststellen van het rapport "samen op weg naar
een innovatieve GI";
2. Niet in te stemmen met de financieringsplannen zoals opgenomen in
het rapport "samen op weg naar een innovatieve GI";
3. In te stemmen met het addendum waarin voorwaarden zijn
opgenomen;
4. De programmamanager Jeugd te informeren over het genomen besluit;
5. De raad schriftelijk te informeren.
4.b.2

BB: raadsvragen voedselbank en uitvoering armoedebeleid

Besluit
De brief te agenderen als D-brief voor de commissie
Samenleving/Middelen van 12 september 2018.
4.c.1

ED Bestemmingsplan Konigin Julianastraat, Schoondijke

Besluit
De gemeenteraad voorstellen te besluiten dat het bestemmingsplan
Koningin Julianastraat, Schoondijke ongewijzigd wordt vastgesteld.
4.c.2

ED: Verlengen begunstigingstermijn ten laste van de eigenaar van het
perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat

Besluit
1. Verlenging van de begunstigingstermijn uit het besluit van 1 mei 2018
(van 1 september 2018 tot 2 weken na de uitspraak van de Raad van

State inzake het bestemmingsplan Buitengebied, 2e herziening).
4.c.3

ED:Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van twee zorgwoningen
met drie zorgappartementen van Stichting De Okkernoot aan de
Russchevlietstraat 9-11 te Schoondijke

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen om :
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
uitbreiding van 2 zorgwoningen met 3 zorgappartementen door de
Stichting De Okkernoot aan de Russchevlietstraat 9-11 te Schoondijke;
2. Te bepalen dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt
omgezet in een definitieve verklaring van geen bedenkingen, mits er
geen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te
stellen.
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