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2020-000270 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 7 januari 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-005394 
RU/pevers 

Vaststelling bestemmingsplan Kievitstraat 59 
 
In de vergadering van 12 maart 2019 is 
ingestemd met de tervisielegging van het 
ontwerp-bestemmingsplan Kievitstraat 59. Tijdens 
de tervisielegging zijn geen zienswijzen 
ingediend. Het plan is daarna nog 
aangepast/bijgesteld op de punten kamerverhuur 
en woningsplitsing (zie bijgevoegd raadsvoorstel). 
Het bestemmingsplan kan thans worden 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het college besluit: 
  
1 Het bestemmingsplan Kievitstraat 59 

ongewijzigd vast te stellen. 
2 De bijgevoegde grondexploitatie 

Kievitstraat 59 vast te stellen en een 
voorziening van €5.000,- t.l.v. de 
reserve grondexploitatie te boeken. 

   

2019-049744 
RU/majeuk 

Gewijzigd voorstel Plan van Aanpak en 
ruimtelijke visie Herontwikkeling Bleekvelden 
 
Het Plan van Aanpak en de Ruimtelijke visie 
Herontwikkeling Bleekvelden zijn op maandag 6 
januari jongstleden besproken in de Commissie 
Ruimte. Vanuit de commissie is het verzoek 
gekomen, om beslispunt 1 “In te stemmen met het 
Plan van aanpak en de ruimtelijk visie 
Herontwikkeling Bleekvelden” aan te passen.  

Het college besluit: 
  
1 De tekst onder beslispunt 1 als volgt 

te wijzen: “Het Plan van Aanpak en 
de Ruimtelijke visie Herontwikkeling 
Bleekvelden voor kennisgeving aan 
te nemen en op basis van dit kader 
toekomstige initiatieven - om 
woningbouw te realiseren (eventueel 
in combinatie met maatschappelijke 
voorzieningen) -  nader uit te 
werken”. 

2 In te stemmen met het gewijzigde 
raadsvoorstel; 

3 Het gewijzigde raadsvoorstel 
inclusief Plan van Aanpak en 
Ruimtelijke visie Herontwikkeling 
Bleekvelden door te leiden naar de 
gemeenteraad.  

   

2019-057961 
RU/gikant 

Raadsinformatiebrief kermis 
 
We hebben niet meer de kennis en capaciteit in 
huis om de kermissen zelf te organiseren. Om de 
traditie van de kermis te laten voortbestaan, is 
door middel van een aanbesteding gezocht naar 
een externe organisator. De keuze is gevallen op 
het organisatiebureau NvdK Events. Zij zijn 
volledig verantwoordelijk voor de organisatie. Met 

Het college besluit in te stemmen met 
de raadsinformatiebrief en deze door te 
leiden naar de gemeenteraad. 



  

 blad 2 van 2 

bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de 
aanbesteding en de toekomst van de kermis. 

   

2019-044018 
MO/feabee 

True Friend 
 
Op 3 december 2019 is ingestemd met het 
uitvoeren van het programma True Friend. 
Hierover willen wij de gemeenteraad informeren 
door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief 

Het college besluit akkoord te gaan met 
de raadsinformatiebrief ‘True Friend’. 

   

2019-044862 
MO/niraai 

Mandaatbesluiten Wet Verplichte GGZ 
 
Op 28 november jl. heeft het college besloten 
enkele taken in het kader van de Wet verplichte 
GGZ (Wvggz) te beleggen bij de GGD. Deze 
taken dienen formeel gemandateerd te worden 
aan de GGD. 
Eén van de taken, het horen bij een 
crisismaatregel, wordt uitgevoerd door Khonraad. 
Deze taak dient formeel aan Khonraad 
gemandateerd te worden. 
Daarnaast dienen er in het kader van deze wet 
ook mandaten verleend te worden aan 
wethouders en ambtenaren, dit mandaatregister 
volgt op korte termijn. 

Het college besluit in te stemmen met de 
mandaatbesluiten. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-000595 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 14 januari 2020 
 

 

   

2020-000595 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 14 
januari 2020 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


