Besluitenlijst college burgemeester en wethouders
Week 38, 18 september 2018
Aanwezig
Swierstra
Schmaal
Grimbergen
Wierenga
Velema
Coerts

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Vaststelling besluitenlijst d.d .11 september
2018
Lijst conform stukken

Conform

Uitnodigingen
Onderwerp

Besluit

Burgemeestersontbijt
Opening speeltuin Woellust 22/9
Ondertekening RWLP op 28/9

Burgemeester, wethouder Grimbergen (ovb)
Wethouder Wierenga
Wethouder Wierenga

Algemeen
Onderwerp

Besluit

Acties / toezeggingen
Besluitenlijst presidium
AB / DB De Kompanjie
Piketdienst
Terugkoppeling
Onderwerp
1
Raadsbrief
garantstelling Grid nv
3
Presentatie svz
Raadhuis- en
Veenlustplein aan cie
fysiek

Besluiten

PH
Swierstra

Besluit
In te stemmen met de raadsbrief

Schmaal

In te stemmen met de presentatie aan de cie fysiek

Onderwerp en
corsanummer

PH

Besluit

Uitbreidingswens
Kibbelgaarn 2d
201800942

Schmaal

1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag
voor de uitbreiding van de varkenshouderij.
2. De leden van de commissie Fysiek te
informeren middels bijgevoegde brief

Ontwikkeling
Havenstraat (10
woningen van Wijnen)
201800648

Schmaal

Vervulling vacature
commissie Fonds
Burgerinitiatieven
201800896
Basisregistratie
Grootschalige
Topografie (BGT) 2e
transitiefase
201800946

Beantwoording van de
vraag fractie Groen
Links
201800889
Koers Wedeka
201800760

Ten behoeve van de realisatie van 10 woningen
door van Wijnen aan de Havenstraat:
1. Een groenstrook achter Beneden Oosterdiep
74 te verkopen aan van Wijnen
2. Een bermstrook langs de Havenstraat na
realisatie van het bouwplan aan te kopen van
van Wijnen
3. Deze aan- en verkoop met gesloten beurs uit
te voeren;
4. Als exploitatiebijdrage voor de gemaakte
gemeentelijke kosten € 10.000,- in rekening te
brengen bij van Wijnen
5. Een en ander budgettair neutraal te verwerken
in de Najaarsrapportage 2018
Grimbergen 1. De raad middels bijgevoegde brief te
verzoeken een lid voor benoeming in de
commissie Burgerinitiatieven voor te dragen
Wierenga

Wierenga

Wierenga

1. De 2e transitiefase Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) uiterlijk af te
ronden in het 4e kwartaal van 2019
2. Hiertoe € 86.500,-- beschikbaar te stellen voor
het project 2e transitiefase BGT en dit tan laste te
brengen van de Algemene Bestemmingsreserve
3. Resterende middelen (in de jaarstukken)
beschikbaar te stellen (middels Voorjaarsnota)
totdat de 2e transitiefase is afgerond
4. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2018
1. De vraag van de fractie van Groen Links
conform bijgevoegde concept brief te
beantwoorden
1. Akkoord te gaan met de investering in het
fundament van Wedeka met als stip op de
horizon dat wordt gekozen voor het
doorontwikkelen van Wedeka tot leerwerkbedrijf
2. De gemeenteraad voor te stellen om met deze
zienswijze over de “Koers Wedeka” in te
stemmen

