Perslijst B&W vergadering gehouden op 27-06-2017
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 20 juni 2017
Besluit
Akkoord.

A.2 WOZL begroting 2018, mjb 2019-2021, rekening 2016
Besluit
Besloten wordt:
1.
In te stemmen met de begroting 2018 met meerjarenraming WOZL 2019-2021 met dien
verstande dat:
Dashboard Managementinformatie:
Het dashboard wordt verder ontwikkeld met aanvullende indicatoren (KPI’s) die invloed (kunnen)
hebben op het resultaat, zodat de effecten van keuzes en bijsturing inzichtelijk worden. Momenteel
zijn er reeds aantal KPI’s ontwikkeld.
Beschut 2.0:
Doel is te komen tot een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving voor die Wsw-medewerkers die
(ook niet via groepsdetachering) naar buiten zijn te plaatsen. Er is een Ondernemingsplan Beschut
2.0 opgesteld.
Trajectplannen: voor alle medewerkers wordt een trajectplan opgesteld. Dit ondersteunt
mede de ingezette strategische richting om medewerkers van binnen naar buiten duurzaam te
plaatsen.
Vervreemdingen ''draaiboomactiviteiten'' en ''catering'':
Vanuit het beleidskader om geen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten meer uit te voeren zijn
gesprekken gestart te vervreemding van beide activiteiten.
2.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 WOZL.

A.3 rapportage svz taskforce Kerststad en evenementenorganisatie
Besluit
Besloten wordt:
1.
kennis te nemen van de huidige stand van zaken van de ‘taskforce Kerststad’;
2.
de Raad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de dreigende
overschrijding van het budget.

A.4 Mogelijke aanpassingen invoeren digitaal parkeren P1
Besluit
Besloten wordt om de transitie naar digitaal parkeren ongewijzigd door te zetten en per 1 juli over te
stappen op digitaal parkeren.
Aanvullend wordt besloten:
1.
Het gebruik van de kraskaart pas per 1-1-2018 op te heffen en deze tot die tijd nog via het
KCC verstrekken;

2.
Alle overige parkeerproducten per 1 juli digitaal en via P1 te verstrekken;
3.
Via P1 een bewonersbrief sturen naar alle bewoners van de gereguleerde gebieden waarin
de door uw College besloten wijzigingen zijn opgenomen en waarin wordt aangeboden dat men kan
kenbaar maken dat men individuele ondersteuning wenst bij de implementatie;
4. Deze laatste groep individueel bezoeken en maatwerk leveren;
5. Op het moment dat een gebied goed is geïnformeerd kan handhavend worden opgetreden;
6. De Raad via een RIB informeren, het voorliggende aanpassen op het thans genomen besluit.

A.5 Beheer groenvoorzieing bij ''De Wiegerd''
Besluit
Overwegende dat de beheerovereenkomst met de BAC/VvE ''De Wiegerd'' voor beide partijen
voordelen heeft en er voor het overige geen kosten voor de gemeente aan zijn verbonden, wordt
besloten het beheer en onderhoud van een beperkt gedeelte openbaar groen onder voorwaarden af
te staan aan BAC/VvE ''De Wiegerd''.

A.6 beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Kapittelshof 10
Besluit
Besloten wordt:
1.
de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit aan te vullen met de
activiteit ‘gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan’. Dit betekent
dat voor de opbouw van de garage alsnog vrijstelling wordt verleend van het bepaalde in artikel
17.2.3 lid b ten tweede van het bestemmingsplan ‘Kernen 2010, 1e herziening’;
2.
het verzoek om vergoeding van proceskosten toewijzen en een bedrag van € 990,vergoeden;
3.
alle bij de vergunning behorende tekeningen alsnog waarmerken.

A.7 beslissing op bezwaar Wob verzoek
Besluit
Besloten wordt het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het
bezwaar ongegrond te verklaren; het beroep om een vergoeding van gemaakte kosten af te wijzen
en het bestreden besluit in stand te laten.

A.8 Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2017
Besluit
Het HUP 2017 versie huidige capaciteit en de daarbij behorende prioriteitenlijst vast te stellen en het
bestuurlijk restrisico te accepteren

A.9 Raadsvoorstel kaders innovatiesubsidie
Besluit
Besloten wordt bijgaand raadsvoorstel via het presidium ter besluitvorming voor te leggen aan de
raad.

