BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Zederik
d.d. 13 november 2018
PERS
Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

41960

Wethouder
Donker

Openbaar

41272

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar

Besluitenlijst d.d. 13 november 2018 – zaaknr 41903

Concept besluit

Definitief besluit

Raadsinformatiebrief i.v.m.
De als bijlage bijgevoegde
collegebesluit over aanbesteraadsinformatiebrief over het
dingswijze dorpshuis De Schakel collegebesluit met betrekking
tot de aanbestedingswijze voor
dorpshuis De Schakel, aan de
gemeenteraad aan te bieden.

Gewijzigd besluit.

Bestemmingsplan "Lexmond,
Achthoven 60-60a"

Conform advies.

De gemeenteraad voor te
stellen:
1. het bestemmingsplan “Lexmond, Achthoven 60/60A”
gewijzigd vast te stellen;
2. voor de gronden waarop de
ontwikkeling is voorgenomen geen exploitatieplan
vast te stellen.

Instemmen met raadsinformatiebrief.
Raadsbesluit toevoegen dat op
basis van argumentatie in de
brief het besluit is enkelvoudig
aan te besteden.
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Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

Concept besluit

Definitief besluit

41114

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar

1. instemmen met de nota van
inspraak en het ontwerp bestemmingsplan;
2. ontwerp bestemmingsplan
ter visie leggen.

Conform advies.

39835

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar
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Ontwerpbestemmingsplan
Broekseweg 68, Meerkerk

Aanvullend principeverzoek
Kanaaldijk 17a Hei- en Boeicop
(SP-2018-0068)

Er wordt contact opgenomen
met indiener om beheerplan
met bewoners te bespreken.

1. in principe medewerking te Conform advies.
verlenen aan de bouw van
Wethouder van Santen onthoudt
een woning bij Kanaaldijk
17a te Hei- en Boeicop met zich van stemming.
toepassing van de Ruimte
voor ruimte regeling;
2. aan medewerking de volgende voorwaarden te verbinden:
•
positief advies van Waterschap Rivierenland,
welstand, Omgevingsdienst Haaglanden en
Simav;
•
herbestemming van de
slooplocaties om nieuwbouw uit te sluiten;
•
verkleining van de bestemming 'Bedrijf' op de
locatie Kanaaldijk 16;
•
de aanvrager het initiatief neemt voor deze
herbestemmingen;
•
schriftelijke verklaringen
van de betrokken 'derden' over de te slopen
opstallen en wijziging
van de onderliggende
bestemmingen;
•
ophoging van de locatie
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Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

Concept besluit

Definitief besluit

van de nieuw te bouwen
woning alleen aanvaardbaar is wanneer dit als
voorwaarde wordt gesteld door het waterschap.
39347

Wethouder
Donker

Openbaar

Subsidie 2018 VluchtelingenWerk

1. in te stemmen met een
subsidie van € 34.057 voor
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland over het
jaar 2018;
2. in te stemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking
2018.

Conform advies.

Conform advies.

Wel apart vermelden in de
Berap als besluit.

41226

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar

Wijzigingsplan Hei- en
Boeicopseweg 62a te
Hei en Boeicop

Het wijzigingsplan "Hei- en
Boeicop, Hei- en Boeicopseweg
62a " als ontwerp in procedure
te brengen.

40615

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar

Prestatieafspraken 2019 - 2023
met Fien Wonen

Instemmen met het voorligConform advies.
gende eindconcept dd 24 oktober 2018 voor prestatieafspraken tussen de gemeente Zederik, Fien Wonen en Huurdersbelang Zederik voor de periode
2019 - 2023.

39506

Burgemeester
Bonthuis

Openbaar

Wijzigen woonplaatsnaam
Tienhoven in Tienhoven aan de
Lek

De woonplaatsnaam 'Tienhoven' Conform advies.
te wijzigen in 'Tienhoven aan de
Lek' met ingang van 1 januari
2019.
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Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

42099

Wethouder
Openbaar
Donker,
Wethouder
Van Middelkoop,
Wethouder
Van Santen
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Brandpunt, verzoek bijdrage
aan stichtingsbestuur dorpshuis
m.b.t. modernisering

Concept besluit

Definitief besluit

Instemmen met raadsvoorstel

Conform advies.
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