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2018-023923
OS/Anfran

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 24 juli 2018

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld

2018-020909
MO/anmand

Participatie en integratie vergunninghouders 
versterken

Sinds 2016 zetten we in op de zelfredzaamheid van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning 
(vergunninghouders) die zich in onze gemeente 
vestigen. We onderscheiden daarbij globaal drie 
blokken; maatschappelijke participatie, een 
preventieve welzijnsvoorziening om taal te oefenen 
en als derde: méér inzet op activiteiten rond 
participatie en integratie, met als belangrijk doel de 
kans op werk te vergroten. Dit voorstel gaat over het 
derde blok.

Het college besluit:

1. In te stemmen met het 
projectvoorstel van de 
LEVgroep over de lokale start 
van participatie en integratie.

2. Hiervoor in 2018 een bedrag 
beschikbaar te stellen van € 
22.000,-.

3. Deze middelen ten laste te 
brengen van Fcl 6.623.203 
(inburgering 
vergunninghouders).

2018-010942
OS/hehaas

Beslissing op bezwaar

Bij besluit van 17 februari 2017 heeft het college van 
B&W een beslissing op bezwaar genomen waarin 
onder oplegging van een dwangsom wordt gelast een
overkapping, een kippenhok, een hondenhok, een 
duivenhok en een volière te verwijderen. Reclamante
heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de Raad 
van State. De Raad van State heeft het beroep 
gegrond verklaard en het besluit van 17 februari 2017
vernietigd. Zij heeft het college opgedragen een 
nieuw besluit op bezwaar te nemen met 
inachtneming van hetgeen de Raad van State heeft 
overwogen in haar uitspraak. Gelet op hetgeen de 
Raad van State heeft overwogen is een nieuwe 
beslissing op bezwaar in concept opgesteld. De 
kwestie is ter advisering in handen gesteld van de 
commissie voor de bezwaarschriften. De commissie 
heeft op 25 juli 2018 advies uitgebracht.

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, het bestreden
besluit te herroepen en in de plaats 
daarvan een nieuw besluit te 
nemen inhoudende een herziening 
van het handhavingsbesluit ten 
aanzien van het niet-vergunde 
bouwwerk, zijnde de 
overkapping.    

2018-004424
OS/hehaas

Beslissing op bezwaar

Op 29 oktober 2017 hebben reclamanten een 
verzoek tot handhaving ingediend voor het snoeien 
van uitzichtbelemmerende beplanting. Bij 
collegebesluit van 31 januari 2018 is dit verzoek 
afgewezen. Tegen dit besluit hebben reclamanten 
een bezwaarschrift ingediend

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongrond te verklaren met 
toevoeging van de wettelijke 
grondslag, te weten artikel 15 van 
de Bomenverordening.

"Keek op de week"
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2018-024499
OS/Anfran

Uitnodigingen, te bespreken in B&W - 
vergadering d.d. 31 juli 2018

2018-024499
OS/Anfran

Overzicht representatie college vanaf 31 juli 2018

Sluiting
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