BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2019.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
S. van Die
R.J. Lafleur
A.J.M. Martens
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Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 5 februari 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

3.

Voorbespreken bezoek Rhiant.

Het bezoek van de heer C. Oostindie wordt voorbesproken.

4.

De heer C. Oostindie van Rhiant (10.00 uur).

Een aantal zaken wordt besproken, waaronder de plannen met
betrekking tot het warmtenet in De Volgerlanden. De heer
Oostindie zal binnen vier weken laten weten wat Rhiant in deze
kan betekenen. Verder wordt gesproken over PALT-afspraken,
Rhiant is niet van plan om sociale huurwoningen te verkopen. De
mogelijke herstructurering van woningen rond De Schoof wordt
besproken. De heer Oostindie is voor gemeleerde wijken en
streeft een hoge kwaliteit van woningbouw na en hij wil geen
grote dichtheid van woningen.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

B&O

2.1

Voorontwerpbestemmingsplan Waterbusplein (2240334).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan 'Waterbusloein';
2. dit plan ingevolge de inspraakverordening als voorontwerp
ter inzage te leggen gedurende zes weken;
3. het voorontwerpbestemmingsplan gelijktijdig het
vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Bro te laten lopen.

B&O

2.2

Beantwoording raadsvragen fractie SGP-Christenunie
verkeer/parkeren bij scholen (2235281).

Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de
raadsvragen van de fractie SGP-Christenunie (op grond van art. 47
van het Reglement van Orde) over het verkeer en parkeren bij
diverse scholen in onze gemeente.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Omgevingsvergunning voor het vergroten van het gebouw, Besloten wordt:
aanpassen van het monument en wijzigen van de functie
1. medewerking aan de omgevingsvergunning te verlenen
op de locatie Smidshoef 24-30 te Hendrik-Ido-Ambacht
en gebruik te maken van de bevoegdheid om
(2232138).
gemotiveerd af te wijken van het negatieve advies van
de welstands-/monumentencommissie van DSL;

BOR

2. de ontwerpbeschikking voor de activiteiten "monument
onderhouden", "restaureren, veranderen of slopen",
"bouwen" en "planologisch gebruik" voor het vergroten van
het gebouw, aanpassen van het monument en wijzigen
van de functie op de locatie Smidshoef 24-30 te HendrikIdo-Ambacht, 6 weken ter inzage te leggen;
3. wanneer er geen zienswijzen worden ingediend, de
omgevingsvergunning te verlenen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

