PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 11 september 2018
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K. Radstake
wethouder B. Diepstraten
wethouder J. Verwoort
wethouder F. Bal
wethouder S. Dinjens
wethouder M. Steijn

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 11 september 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0298
Openbaar direct
Wijziging portefeuilleverdeling 2018-2022

Besluit

De portefeuilleverdeling 2018-2022 als volgt te wijzigen:
a. De portefeuille Gemeentelijk Vastgoed gaat van wethouder F. Bal over
naar wethouder B. Diepstraten;
b. De portefeuille Water gaat van wethouder S.Y. Dinjens over naar wethouder F. Bal

Publiekssamenvatting

Op 1 juni 2018 heeft het college de portefeuilleverdeling voor de collegeperiode 2018-2022 vastgesteld. De ervaringen tijdens de eerste paar maanden zijn voor het college aanleiding hierin een aantal wijzigingen aan te
brengen. De portefeuille Gemeentelijk Vastgoed gaat naar wethouder B.
Diepstraten, die ook reeds Grondzaken in zijn portefeuille had. Wethouder
F. Bal gaat de portefeuille Water doen, vanwege de nauwe samenhang met
de portefeuille Riolering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0295
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Vaststellen ontwerp "Herinrichting Brederoodseweg"
Besluit

De inspraakrapportage "Herinrichting Brederoodseweg" vast te stellen:
2. Het definitief ontwerp Brederoodseweg vast te stellen.
3. Een budget van €1.190.000,-- beschikbaar te stellen uit de investeringslijst jaarschijf 2017.

Publiekssamenvatting

De Brederoodseweg wordt opnieuw ingericht. Doel is om deze weg meer in
te richten als 30km/uur-zone. De gemeente heeft vier ontwerpvarianten aan
de bewoners voorgelegd. De varianten verschillen telkens op twee punten:
bomen en indeling van de rijbaan. Tijdens de inspraakperiode heeft de gemeente de verschillende voor- en nadelen van de vier varianten opgehaald
bij de bewoners. Op de ontwerpvarianten heeft de gemeente 38 inspraakreacties ontvangen. Het college heeft besloten de variant vast te stellen die
de meeste voorkeur vanuit de bewoners heeft. De reacties hebben geleid
tot kleine wijzigingen in dit ontwerp. De start van het werk is gepland in het
eerste halfjaar van 2019.
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---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0296
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Velserbroek.
Besluit

De gemeenteraad voor te stellen:
1. De nota ‘behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Velserbroek’ vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan ‘Velserbroek’ met identificatienummer
NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1-R001 gewijzigd vast te stellen conform de nota ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Velserbroek’.

Publiekssamenvatting

Het bestemmingsplan voor Velserbroek wordt geactualiseerd. Het nieuwe
bestemmingsplan vervangt het vorige bestemmingsplan uit 2008. Tijdens
de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 18 zienswijzen
ingediend. De meeste hiervan hadden betrekking op het perceel Westlaan
35, waar de eigenaar een urban villa wil bouwen. Hierover is het college
nog met de eigenaar in gesprek, daarom is deze ontwikkeling nog niet in dit
bestemmingsplan opgenomen. De overige zienswijzen hadden betrekking
op opmerkingen over individuele percelen zoals de realisatie van een carport, het oprichten van een garage en het innemen van een vaste standplaats op het Vestingplein. Hieraan kan deels tegemoet worden gekomen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd en
bestaat de mogelijkheid een beroepschrift bij de Afdeling Bestuursrecht van
de Raad van State in te dienen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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