Besluitenlijst 11 december 2018

Instantie

BW

Datum

11 december 2018

Tijdstip

09.30 uur

Weeknummer

week 50

Aanwezig

dhr. P.E. de Jong (burgemeester),
mevr. M. Roza-de Pijper (wethouder),
mevr. J.D. de Jongh-de Champs (wethouder),
dhr. W.A.J. Borgonjen (wethouder),
mevr. L. van der Pol (wethouder),
dhr. P. van der Wurff (loco-secretaris).

Niet aanwezig

dhr. R.G. Beek (secretaris)

Besluitenlijst
Advies secretaris

11 december 2018
conform vaststellen

Besluit

18 december 2018
conform voorstel

Besluitenlijst 11 december 2018

Agendapunt
1.

Agendapunt
2.

Agendapunt
3.

Agendapunt
4.

GGW&R
Ondertekening Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.
Registratiekenmerk

189982

Besluit

In te stemmen met de ondertekening van de Green Deal Zero Emissie
Stadslogistiek.

GGVROM
Teruglevering percelen Westerlandseweg Tinte.
Registratiekenmerk

190323

Besluit

1. Het onderzoek naar het opstellen van een sluitende businesscase
voor een waterberging/zonnepark over te laten aan de initiatiefnemer.
2. De initiatiefnemer van het zonnepark hierover schriftelijk te
informeren.
3. De provincie schriftelijk te informeren over teruglevering van de
percelen op basis van de gesloten overeenkomst.
4. De verzending van de brief bestuurlijk aan te kondigen.
5. Geen pachtovereenkomst voor de percelen te sluiten voor 2019
en betrokkene hierover schriftelijk te informeren.

IZOWO
Plan van aanpak personen met verward gedrag.
Registratiekenmerk

191007

Besluit

1. Het plan van aanpak personen met verward gedrag vast te stellen.
2. De kosten van € 4.000,- in 2019 te dekken uit de post Inloop GGZ.
3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4. De adviesraad Sociaal Domein te informeren.

IZOWO
Beleidsregels Vervoersregeling Jeugdhulp.
Registratiekenmerk

187755

Besluit

1. De beleidsregels Vervoersregeling Jeugdhulp vast te
stellen.
2. De adviesraad Sociaal Domein te informeren.
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Agendapunt
5.

Agendapunt
6.

Agendapunt
7.

Agendapunt
8.

GG
Meerjarenonderhoudsplan 2019-2028 - gemeentelijk vastgoed.
Registratiekenmerk

174340

Besluit

1. In te stemmen met de in het advies genoemde scenario's voor de
openbare gebouwen.
2. In te stemmen met de daarbij behorende MJOP's en reservering.
3. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2019.

GGVROM
Bedrijvenloket Duurzaam Ondernemen.
Registratiekenmerk

190976

Besluit

1. In te stemmen met het instellen van een Bedrijvenloket Duurzaam
Ondernemen conform bijgevoegde offerte tot een bedrag van
€ 10.000,-.
2. De opdracht aan te merken als een aanvullende opdracht als
bedoeld in artikel 8b van de Regeling inkoop en aanbesteding.

GGVROM
Leidraad Windenergie.
Registratiekenmerk

191742

Besluit

1. In te stemmen met de nota van beantwoording van de zienswijzen
die zijn ingebracht naar aanleiding van de ontwerp-Leidraad
Windenergie.
2. De gewijzigde ontwerp-Leidraad Windenergie definitief vast te
stellen en op de gebruikelijke wijze te publiceren.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief met toezending van de stukken.

GGVROM
Nieuwbouw woning Hoefweg 3 Oostvoorne.
Registratiekenmerk

186987

Besluit

1. In te stemmen met het bouwplan en de goede ruimtelijke onderbouwing.
2. Medewerking te verlenen aan het bouwplan met toepassing van
de uitgebreide afwijkingsprocedure van artikel 2.12 lid 1 onder a
onder 3 Wabo.
3. Parallel hieraan een Wgh-procedure industrielawaai te starten.
4. Af te zien van een Mer-procedure.
5. Voorafgaand aan het starten van de RO-procedure en de Wghprocedure met eigenaar een planschadeovereenkomst te sluiten.
6. De definitieve omgevingsvergunning te verlenen en het Wghbesluit definitief vast te stellen indien geen zienswijzen worden ingediend.
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Besluitenlijst 4 december 2018
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

