BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 15 november 2011

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
C. Roem
A. Hietbrink
mw. J. Luttik-Swart
W. Bierman
mw. T. Engelsbel

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris
assistent secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 22 november 2011
de secretaris,
de burgemeester,
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Vergadering van het college d.d. 15 november 2011
Nr.

Reg.nr Onderwerp
.

Voorstel

Besluit

1.

Opening

2.

Besluitenlijst BenW
van 8 november 2011

Conform vastgesteld.

2.1

Vertrouwelijke
besluitenlijst 15
november 2011

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van
Vastgesteld.
15 november 2011
Bespreekstukken
Onderwerp:
Principeverzoek voor het realiseren van 2 woningen/ 1 woning met
atelierwinkel aan de Dorpsstraat 15, Kleine Dorpsstraat 28, 28s in Bergen.
Voorstel:
Het college besluit:
- Medewerking te verlenen aan het principeverzoek;
- De raad over het principeverzoek te informeren door bijgevoegde
memo toe te zenden.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Het oninbaar stellen van openstaande posten debiteuren over de jaren 2006
t/m 2011 voor een bedrag van € 37.732,02.
Voorstel:
Het college besluit tot het oninbaar stellen van de openstaande posten
debiteuren over de jaren 2006 t/m 2011 voor het bedrag van € 37.732,02.
Besluit:
Conform vastgesteld.

3.1

110576

3.2

110608
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3.4

110611

3.5

110612

Onderwerp:
Nieuw tijdelijke depot ter vervanging van depot in Elkshove.
Voorstel:
Het college besluit:
- Akkoord te gaan met het vestigen van een tijdelijk depot aan de
Herenweg 72 ter vervanging van het depot in Elkshove voor de
minimale duur van vijf jaar met optie tot verlenging van telkens 1 jaar;
- Akkoord te gaan met afsluiten van een huurovereenkomst met Nieuw
Kranenburg als nieuwe huurder van de depotruimte aan de Herenweg
72 en het in rekening brengen van de helft van het aantal vierkante
meters;
- Een investeringskrediet van € 29.000,- beschikbaar te stellen in 2011
om aan de benodigde beveiligingseisen te voldoen en de kapitaallast
voor de helft van deze investering te verdisconteren in de huurprijs aan
Nieuw Kranenburg;
- Akkoord te gaan met het niet doorberekenen van de huur en
gebruikerslasten van de Berkenlaan aan Nieuw Kranenberg voor de
resterende periode;
- Akkoord te gaan met het geven van een optie aan Nieuw Kranenburg
per medio 2012 voor twee lokalen op basis van verhuur, eveneens
gelegen in het pand aan de Herenweg 72, ten behoeve van tijdelijke
kantoor- en opslagruimte;
- De bijgevoegde begrotingswijze te accorderen.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Conceptbeleidsnotitie mantelzorgwonen.
Voorstel:
Het college besluit:
- Kennis te nemen van het advies van de Wmo-adviesraad en in te
stemmen met het versturen van bijgevoegde reactie aan de Wmoadviesraad;
- In te stemmen met de concept-Beleidsnotitie mantelzorgwonen en de
concept-Beleidsnotitie mantelzorgwonen conform de
Inspraakverordening vrij te geven voor inspraak.
Besluit:
Conform vastgesteld.
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Nagekomen
bespreekstukken

-

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Doorgenomen.

5.

Regionale
samenwerking

Stand van zaken
besproken.

6.

Nabespreken vakcie
Gemeentehuis van
9 november 2011

Besproken.

7.

Nabespreken
raadsvergadering van
10 november 2011

Besproken.

8.

Informatieavond
17 november 2011

Besproken.

9.

Nieuws uit het MT van
7 november 2011

Voor kennisgeving
aangenomen.

10.

Aangehouden
stukkenlijst van
8 november 2011

Geactualiseerd.

