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Vergadering van het college d.d. 28 april 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 28 

april 2009. 
 Conform advies. 

     
3.  Conform lijst van 28 april 

2009. 
 Conform advies. 

  Bespreekstukken   
3.1 0112 Reactie college op 

bevindingen van de 
accountant bij de controle 
van de jaarrekening 2008. 

De reactie op het Verslag 
van Bevindingen voor de 
Raad vast te stellen en 
aan te bieden aan de raad 
via de commissie van 
Onderzoek. 

Conform advies. (Nb.Overleg 
secretaris over aanvullende 
informatie). 

3.2 0113 Voornemen om 36 panden 
aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. 

Het college besluit dat zij 
voornemens is om de 
bijgevoegde lijst van 36 
objecten op de 
gemeentelijke 
monumentenlijst te 
plaatsen er accordeert dat 
de procedure hiervoor 
gestart wordt. 

Conform advies. 

3.3 0114 Vaststelling 
Aanwijzingsbesluit 2009 
en vaststelling nadere 
behorende bij artikel 4 van 
de Parkeerverordening 
2009. 

Het college besluit: 
• Het Aanwijzingsbesluit 

2009 met bijbehorende 
toelichting (Besluit tot 
aanwijzing 
weggedeelten en 
terreinen voor betaald 
parkeren en tot het 
stellen van 
voorschriften voor het 
in werking stellen van 
parkeerapparatuur), 
waarin drie (nieuwe) 
terreinen worden 
aangewezen als plaats 
waar men moet 
betalen om te 
parkeren, vast te 
stellen; 

• Nadere regels 
behorende bij artikel 4 
van de 
Parkeerverordening 
2009 vast te stellen. 

Conform advies. 
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3.7 0126 

 
Stichting de Vrolijkheid. Het college besluit:   

1. Niet in te stemmen met 
het advies van de 
commissie van advies 
voor de 
bezwaarschriften van 
24 september 2008. 

2. Het bestreden besluit 
van 24 juni 2008 tot 
afwijzing van de 
incidentele 
subsidieaanvraag van 
de Nationale Stichting 
ter bevordering van 
Vrolijkheid voor een 
interculturele 
ontmoetingsdag te 
handhaven onder 
wijziging/aanvulling van 
de daarin gestelde 
motivering. 

Conform advies. 

3.8 0127 Beoordeling 
principebesluiten 
bouwplanontwikkeling 
Kloosterterrein. 

Het college besluit : 
- over principebesluit 1 

pas dan een standpunt 
in te nemen wanneer 
er een verder 
uitwerking is gegeven 
van het wonen-welzijn-
zorgaanbod en de 
multidisciplinaire 
aanpak ten behoeve 
van de inwoners met 
een beperking die 
buiten het moederhuis 
wonen. De uitkomst 
van deze uitwerking is 
bepalend voor de 
vraag of er op het 
Kloosterterrein een 
woonservicezone 
ontwikkeld kan worden.

- het principebesluit 2 af 
te wijzen en daarbij 
aan te geven dat de 
sociale opgave buiten 
het Moederhuis 
gerealiseerd c.q. 
toegevoegd moet 
worden. 

Conform advies. 

3.9 0128 Beantwoording 
openstaande technische 
vragen jaarrekening 2008. 

Het college besluit de 
memo met beantwoording 
van de openstaande 
vragen op de Jaarrekening 
2008 vast te stellen en aan 
de raad te zenden. 

Conform advies. 

     
  Nagekomen 

bespreekstukken 
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3.10 0129 Memo van college aan 

raad met beantwoording 
vragen van de heer Bijl 
naar aanleiding van het 
raadsvoorstel d.d. 24 
maart 2009 inzake 
vaststellen kaders nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening. 

De memo met 
beantwoording vragen van 
raadslid de heer Bijl naar 
aanleiding van het 
raadsvoorstel d.d. 24 
maart 2009 inzake 
“vaststellen kaders nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening” 
te versturen aan de 
gemeenteraad. 

Conform advies. 

3.11 0130 Memo van college aan 
raad inzake raadsvoorstel 
vaststellen kaders Wet 
ruimtelijke ordening. 

Het college besluit de 
toegezegde memo met 
beantwoording vragen en 
aanvullende informatie 
naar aanleiding van de 
raadscommissievergaderin
g van 7 april 2009 inzake 
het raadsvoorstel 
vaststellen kaders nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening 
aan de gemeenteraad te 
verzenden. 

Conform advies met één 
tekstuele wijziging. 

3.12 0131 Verzoek verlening 
lidmaatschap brandweer 
boven 60-jarige leeftijd. 

1. Tot het opschorten van 
het ontslagbesluit van 
de zestig jarige 
brandweervrijwilliger 
H.C.B. W. voor de 
periode van één jaar 
en onder de 
voorwaarde dat 
betrokkene medisch 
geschikt blijft voor het 
verrichten van de 
hiervoor benodigde 
werkzaamheden. 

2. Centraal Beheer in 
kennis stellen van het 
besluit onder punt 1. 

Conform advies. 

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen. 

 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 20 

april 2009. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Aangehouden stukkenlijst.  Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
7.  Toezeggingen college en 

meer in de 
raadsvergadering van 21 
april 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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