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21-3-2017
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0638396

Herbenoeming
1. De aanstellingen van de voorzitters en
voorzitters en leden enkele leden van de Commissie
bezwarencommissie. bezwaarschriften voor een periode van 4 jaar
her te benoemen. Het gaat daarbij om de
volgende personen en benoemingsdata:
1.a. De heer A.H.C.M. Spapens als voorzitter
van de commissie bezwaarschriften, voorzitter
van de Algemene kamer en plaatsvervangend
lid van de Personele kamer van de commissie
bezwaarschriften met terugwerkende kracht
vanaf 16 maart 2017.
1.b. De heer P.M. Klein als voorzitter van de
Personele kamer met terugwerkende kracht
vanaf 16 maart 2017.
1.c. De heer O.A. Dijkstra als lid van de
Algemene kamer met terugwerkende kracht
vanaf 16 maart 2017.
1.d. De heer N.E. Smit als lid van de Personele
kamer met terugwerkende kracht vanaf 16
maart 2017.
1.e. De heer G.L. Altheer als plaatsvervangend
voorzitter van de Algemene kamer en lid van
de Algemene kamer met ingang van 1 mei
2017.
1.f. De heer H.A.G. Schippers als lid van de
Personele kamer met ingang van 1 juni 2017.

1.2

0638238

Uitvoeringsplan
veiligheid 2017
(UVP 2017)

1. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2017 vast te stellen, waarin de volgende
prioriteiten voor 2017 – 2020 zijn opgenomen:
a. De aanpak van woninginbraak, autokraak,
jeugdgroepen en jongerenoverlast (incl.
preventie jeugdcriminaliteit), georganiseerde
ondermijnende criminaliteit;
b. Het stimuleren van meldingsbereidheid en
betrokkenheid bewoners en ondernemers.

2.1

0613644

Transformatie
kantoorpand

1) Medewerking te verlenen aan het
transformatieverzoek van T&H Holding BV om

2. J.A.N. Gadella
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Prinsessenweg 1
naar
grondgebonden
woningen

het kantoorpand aan de Prinsessenweg 1 te
slopen om grondgebonden woningen te
realiseren;
2) Het ontwerpbesluit aan te passen door de
ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan
over de stedenbouwkundige motivering aan te
vullen met extra informatie;
3) Hiervoor een projectomgevingsvergunning
te verlenen

3. M.C. Stekelenburg
3.3

0638314

4e
kwartaalrapportage
2016 Werk en
Inkomen Lekstroom

De 4e kwartaalrapportage van WIL aan de
raad aan te bieden met daarbij als
belangrijkste aandachtspunten dat:
1. het bijstandsvolume minder sterk groeit , de
uitstroom licht stijgt en het aantal dossiers
schuldhulpverlening daalt;
2. de instroom vanuit de WW
(werkloosheidswet) licht daalt;
3. de afhandelingstermijnen redelijk op orde
zijn.

3.4

0637166

Verhuur diverse
gebouwen aan
Stichting Dorpshuis
Fort Vreeswijk.

1. Gebouw G (hoofdgebouw), D (kruithuis) en
F (fortwachterswoning), gelegen op Fort
Vreeswijk, te verhuren aan Stichting Dorpshuis
Fort Vreeswijk, waarbij het kruithuis pas na
renovatie onderdeel uitmaakt van de
huurovereenkomst.
2. Bijgevoegde huurovereenkomst aan te gaan.

5.1

0634684

Verkoop van grond
bij de Akkerhoeve
aan Trebbe.

1. Percelen grond gelegen bij de Akkerhoeve te
verkopen aan Trebbe.
2. Bijgevoegde Koopovereenkomst aan te gaan
met Trebbe.
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