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Besluit
Accoord
2

Compensatiewoning Ruimte voor Ruimte Zandbergsestraat 22a Graauw
-Geen medewerking verlenen aan het verlengen van de termijn van het
principebesluit.
-Wel medewerking verlenen aan de voorgestelde locatie voor de compensatie
woning op het perceel HUL00 172 en 575.

Besluit
Accoord
3

Gentsevaart 125 te Kapellebrug
In principe geen medewerking verlenen aan het uitbreiden van de bebouwing
en dienstverlening aan de achterzijde van het perceel Gentsevaart 125 te
Kapellebrug.

Besluit
Accoord
4

Herbestemming kerk Sint Jansteen
In principe instemmen met het opstarten van een procedure voor het toestaan
van aanvullende activiteiten in de kerk van Sint Jansteen, Hoofdstraat 4, onder
de genoemde voorwaarden.

Besluit
Niet accoord
Lopende gesprekken met Welstand en Monumentencommissie afwachten
College wenst integraal plan met tijdlijn voor de komende drie/vijf jaar
voorzien van een advies van Welstand en Monumentencommissie

Aangegeven moet worden op welke wijze de instandhouding van het
monument wordt gegarandeerd
Vooroverleg met buurt over gewenste ontwikkelingen is noodzakelijk
5

Aanvraag omgevingsvergunning woning Brouwerijstraat
Omgevingsvergunning verlenen op basis van het ingediende ontwerp

Besluit
Accoord
6

Beleidsplan Begraafplaatsen 2021-2035
Het vaststellen van het beleidsplan begraafplaatsen door de gemeenteraad.

Besluit
Accoord
7

Kennisnemen van Transitieplan OV
Wij stellen u voor kennis te nemen van de plannen van Connexxion en de
provincie voor de aanpassingen aan het openbaar vervoer tot eind 2024.

Besluit
College wenst in een schriftelijke reactie aan te geven dat wij ons niet kunnen
vinden in de nadelen die dit plan met zich meebrengt. Daarnaast kan het
college niet instemmen met de financiële consequenties.
8

Omgevingswet
Kennis nemen van bijgevoegde memo over de Omgevingswet

Besluit
V.k.a.
9

verkeersmaatregelen Zandberg
Wij stellen u voor akkoord te gaan met het ontwerp en de vrijgekomen
middelen “groot onderhoud wegen”, die oorspronkelijk bestemd waren
voor de Magdalenastraat in Heikant van € 88.000,-, beschikbaar te stellen
voor het realiseren van het onderhoud en de verkeersmaatregelen in
Zandberg.

Besluit
Aanhouden
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10

Zienswijze OLAZ 2020-2021-2022
Positieve zienswijze geven op de jaarrekening 2020, de 1e en 2e
begrotingswijzigingen voor 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van OLAZ.
Consequenties van de begrotingswijzigingen van OLAZ verwerken in de
gemeentebegroting 2021 middels de voorjaarsnota.

Besluit
Accoord
11

Ontbinden contract onderhoud Invalidentoilet aan de Grote Markt
Akkoord gaan met het ontbinden van het onderhoudscontract Invalidentoilet
met de horecaondernemers en het onderhoud in de toekomst laten voortzetten
door Dethon.

Besluit
Accoord
12

Beantwoording schriftelijke vragen Beatrixstraat Kloosterzande
De door de fractie ABGH gestelde vragen aan het college beantwoorden
conform bijgaande brief.

Besluit
Akkoord
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