Perslijst B&W vergadering, gehouden op datum 30-08-2016.
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 23 augustus 2016
Besluit
Akkoord.

A.2 Huisvesten leerlingen Stella Maris College in voormalige basisschool St. Joseph,
Bosstraat 5.
Besluit
Besloten wordt:
I.
Innovo schriftelijk te laten weten dat het college in september met hen in overleg gaat over
het deel van het achterstallig onderhoud van de voormalige St. Josephschool dat voor hun rekening
komt.
II.
Het schoolgebouw aan de Bosstraat in eigendom over te dragen aan LVO, zodat het in
gebruik genomen kan worden als nevenvestiging van het Stella Maris College.
III.
Vooruitlopend op de uitkomsten van het overleg met Innovo aan LVO een voorschot van €
46.079,96 beschikbaar te stellen voor het treffen van voorzieningen in het kader van de veiligheid.
IV.
De bewoners van de Bosstraat middels bijgaand schrijven te informeren over de in gebruik
name van het schoolgebouw aan de Bosstraat door het Stella Maris College.

A.3 Digitaliseren bewonersvergunning en bezoekers(parkeer)regeling
Besluit
Akkoord, de kosten van het doorvoeren van eventuele toekomstige beleidswijzigingen bespreekbaar
maken met de leverancier en hierover harde afspraken maken. Tevens onderzoeken of een
hardheidsclausule is opgenomen in de regeling. Zo niet dit alsnog doen.

A.4 Actualisering pachtadministratie en registratie
Besluit
Besloten wordt:
De pachtadministratie te (laten) actualiseren;
De opdracht hiertoe te verstrekken aan de teamleider Openbare Ruimte en hem op korte termijn te
laten aangeven of er binnen zijn Teamplan financiële en/of personele middelen beschikbaar zijn voor
de uitvoering van dit project;
Indien dit binnen het huidige Teamplan kan worden ''weggezet'' dan via het gestelde onder 1.2, per
eerste mogelijkheid en per dossier de pachtprijs te indexeren, dan wel opnieuw vast te (laten)
stellen;
Indien dit niet binnen het huidige Teamplan kan worden ''weggezet'' dient de teamleider een
voorstel aan het College voor te leggen om dit alsnog mogelijk te maken. Hetzij door herprofilering
binnen het Teamplan het zij door een concrete vraag voor aanvullend benodigde middelen
(personeel dan wel financieel);

Onafhankelijk van de besluitvorming op voornoemde punten de waarde van verpachte gronden te
relateren aan de vrije verkeerswaarde, waarbij 70 % als richtlijn wordt genomen en een maximale
afwijking naar boven of onder van 10 % wordt toegestaan, afhankelijk van het concrete geval.

A.5 Vaststellen aanvraagformulier structurele subsidies
Besluit
Besloten wordt om bijgevoegd aanvraagformulier betreffende structurele subsidie, vast te stellen.

