BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 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. 3 september 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

3.

Agendacommissie.

De agendacommissie wordt besproken.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

Best.Zkn./
Aba/FIN/
raad

1.1

Zienswijze aansluiting werkgeversvereniging VNG
(2348522).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de besluiten van de Algemeen
Besturen (AB's) van de DG&J en de OZHZ om deel te
nemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen;
2. de gemeenteraad voor te stellen geen wensen en
bedenkingen ter kennis te brengen aan de AB's.

Best.Zkn./

1.2

Begroting 2020-2023 (2359908).

Besloten wordt in te stemmen met de Begroting 2020-2023.

Best.Zkn.

1.3

Beslissing op bezwaar tegen raadsbesluit vaststelling
centrumvisie (2357539).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift d.d.
10 augustus 2019;
2. kennis te nemen van het advies van de commissie
bezwaarschriften, d.d. 21 augustus 2019;
3. conform het advies van de commissie bezwaarschriften
het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te
verklaren;
4. bezwaarmaker te berichten door toezending van de
beslissing op bezwaar.

Best.Zkn./
Aba/FIN/
raad

B&O/RZ/
DeVo/raad

1.4

Zienswijze regionaal risicoprofiel (2349094).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Vaststelling bestemmingsplan Waterbusplein (2360082).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de herziening van het regionaal
risicoprofiel;
2. in te stemmen met de voorgestelde concept zienswijze
op het regionaal risicoprofiel;
3. voorgesteld concept zienswijze op het regionaal
risicoprofiel aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. voorgestelde concept zienswijze na behandeling in de
commissie ABA te verzenden aan het bestuur van de
VRZHZ, onder voorbehoud van instemming van de
gemeenteraad op 11 november.

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het vast te stellen bestemmingsplan
Waterbusplein;
2. in te stemmen met de conceptbeantwoording
zienswijzen, zoals verwoord in de bijgevoegde nota van
zienswijzen;
3. de gemeenteraad voor te stellen de nota van
zienswijzen Waterbusplein vast te stellen;
4. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
Waterbusplein bestaande uit de toelichting, de planregels
en de verbeelding in elektronische en papieren vorm
gewijzigd vast te stellen onder plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.bp37waterbusplein-3001, met als
ondergrond 'Grootschalige Basiskaart (GBK)'.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

BOR

4.1

Rioleringsbeheerplan 2019-2023 (2352829).

Besloten wordt het Rioleringsbeheerplan 2019-2023 vast te
stellen.

B&O

4.2

Ontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 21-23
(2356341).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Vrouwgelenweg 21-23' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0531.bp39Vrouwgelenw21-2001;
2. te besluiten dat er geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft
te worden;
3. het bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 21-23' als ontwerp
gedurende zes weken op de wettelijke voorgeschreven
wijze ter inzage te leggen;
4. de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan door middel van de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Het college kijkt terug op een geslaagd bezoek aan het college van Rotterdam, waar met verschillende colleges uit ZuidHolland is gesproken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 september 2019,
de secretaris,

de burgemeester,

