BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
P. van der Giessen
F.J. van de Velde
A.J.M. Martens

Actie/info

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 januari 2018.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 16 januari 2018.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

4.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

SECR
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burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

B&O

B&O

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN

3.1

Extra krediet zwembad duurzaamheid en recreatie (1974600).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DE VELDE

4.1

Memo functieverbreding panden Dorpsstraat 104a, b en c
(1992676).

Besloten wordt:
1. de raad het bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen en te vragen
in te stemmen met het ter beschikking stellen van een extra
krediet van € 320.000,- ten behoeve van extra duurzaamheid en
extra recreatieve elementen;
2. de kapitaallasten van € 11.700,- van dit krediet te verwerken in de
kadernota 2019.

Besloten wordt:
1. het college neemt kennis van de memo met aanvullende
informatie inzake functieverbreding panden Dorpsstraat 104a, b
en c en van de twee ingekomen verzoeken van horeca aan de
Dorpsstraat 104a, b en c;
2. de aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit
'afwijken van het bestemmingsplan' voor ondergeschikte horeca
voor het pand Dorpsstraat 104a te verlenen;
3. een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van de
verbreding van toegestane functies door het toevoegen van
horecamogelijkheden aan het gehele blok Dorpsstraat 104a, b en
c;

4.

B&O

4.2

Memo geothermie.

de initiatiefnemer van Dorpsstraat 104b en c als eigenaar van
kapsalon 't Koppie Sjoppie schriftelijk in kennis te stellen van uw
genomen besluit en te verzoeken het initiatief uit te werken tot
een aanvraag omgevingsvergunning.

Het college neemt kennis van de memo met betrekking tot de aanvraag
opsporingsvergunning geothermie HVC.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van de Velde deelt mede dat de sanering van de glastuinbouw waarschijnlijk boven de regionale doelstelling uitkomt. Het doel
was 19ha en het gaat richting 23ha als Rijsoord daarbij wordt opgeteld.

2.

Wethouder Flach heeft een bezoek gebracht aan Hap Foods.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2018,
de secretaris,

de burgemeester,

