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K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 mei 2005

2

CBO-WKR/2005-2667

MBO-WKR

Wordt Aangehouden tot de vergadering van 14 juni 2005.
Evaluatie nieuwe inwonersdag 2005
•

X

CBO-WKR

Burgemeester en wethouders nemen de evaluatie van de nieuwe
inwonersdag gehouden op 21-5-2005 voor kennisgeving aan;

•

De rol van raadsleden tijdens de inwonersdag zal nader worden

verkend;
•
3.

De evaluatie ter kennisneming aanbieden de raadscommissie AZ;

GRO-FDU/2005-2684

Grondexploitatie bedrijventerrein Kolkweg- zuid

X X GRO-FDU

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. in te stemmen met de voorliggende grondexploitatie voor
bedrijventerrein Kolkweg- Zuid

2. deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden
4.

GRO_FDU/2005-2708

Planschadeverzoeken ter zake van kerkstraat 42 en stationsstraat 6, 8, en 10

X X GRO-FDU

Burgemeester en wethouders besluiten de adviezen van SAOZ te volgen en de
raad voor te stellen het planschadeverzoek van mw.Kalf te honoreren en die
van de heren Niemeijer, Marinus en Van der Veen af te wijzen
5.

CBO-WTW/2005-1919

Jaarrekening GHOR 2004 ( onderdeel regionaal bureau )

CBO-WTW

Burgemeester en wethouders besluiten om de jaarrekening 2004, onderdeel
regionaal bureau van de GHOR voor kennisgeving aan te nemen
6.

CBO-WTW/2005-1929
Ontwerp begroting GHOR 2006 ( onderdeel regionaal bureau en meldkamer )
Burgemeester en wethouders besluiten om , zonder op of aanmerkingen, de
concept begrotingen onderdeel regionaal bureau en onderdeel meldkamer

CBO-WTW

ambulancezorg GHOR 2006 te accorderen , met daarin de gemeentelijke

bijdrage van € 0,27 per inwoner ( gelijk aan 2005). Dekking van de kosten uit
het budget bijdrage GHOR
7.

CBO-AHE

CBO-AHE/2005-2520

Aanvraag ventvergunning

Het college besluit op grond van art 5.2.2 van de APV en het maximumstelsel
voor een jaar een vergunning aan Leo & Rijk Aardappels en Fruit te

verstrekken. De vergunning wordt verleend conform bijlage en tegen betaling
van de daartoe verschuldigde leges
8.

GBW-MMO

GBW-MMO/2005-2665

Illegale plaatsing schotelantenne De Wering 45

B&W besluiten om de bewoner in de gelegenheid te stellen om binnen zes
weken de bedoelde schotelantenne te verwijderen. Bij geen medewerking
aanschrijven middels een last onder dwangsom.
9.

GRO-LRO/2005-2666

Huurovereenkomst hoogspanningsmast T-Mobile Kolkweg / Verlengde

GRO-LRO

Stellingweg

B&W besluiten tot ondertekening en parafering huurovereenkomst met TMobile Netherlands BV.
10.

GRO-FDU

GRO-FDU/2005-2669

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Hooiijzer 26

1. B&W besluiten conform de raadsdelegatiebesluit van 27 januari 2003
een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de bewoner van
Hooiijzer 26, conform bijgaand ontwerp- verkeersbesluit.

2. Voor de aanleg wordt conform het voorzieningenboek WVG € 185.00
ex. BTW in rekening gebracht.

11.

GCT-MDI

GCT-MDI/2005-2680

Huisnummering nieuw gemeentehuis

Burgemeester en wethouders besluiten over te gaan tot vaststelling van de
huisnummers Kerkbuurt 2, 2a, 4,6, 8, 10 en Begoniastraat 2, 4, 6, 8, 10.
12.

De burgemeester zal met de voorzitter van het presidium contact opnemen

over het bespreken van de Ontwerp—Streekplanuitwerking Waterlands Wonen
in de extra commissievergadering van 20 juni a.s.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 14 juni 2005.
Loco-secretaris

De burgemeester

S. Plooijer

P.J.Möhlmann

CBW-PMO

