Perslijst B&W vergadering gehouden op 27-03-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 20 maart 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Verzoek om handhaving hekwerk
Besluit
Gelet op het feit dat handhavend optreden voor een overschrijding van 1,2 centimeter onevenredig
is en de erfafscheiding verder geheel voldoet aan de voorwaarden van vergunningsvrij bouwen,
wordt besloten om het verzoek om handhaving tegen de aanwezigheid van de erfafscheiding op het
perceel in Berg en Terblijt definitief af te wijzen.

A.3 Verlagen rentepercentages sociale kredietverlening
Besluit
Besloten wordt:
'Verlaging rentepercentages sociale kredietverlening' af te voeren van de raadsplanner d.d. 7 mei
2018.
De stand van zaken aangaande de motie ‘Verlagen rentepercentages sociale kredietverlening’ te
agenderen voor de commissie Sociaal Domein, d.d. 16 april 2018.
Uiterlijk voor de raad van 1 oktober 2018 met een nieuw voorstel te komen.

A.4 Woonpunt: reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud
Besluit
Besloten wordt Woonpunt te antwoorden middels bijgevoegd concept inhoudende dat het
voorliggende concept reglement onze instemming heeft.

A.5 Vraag Wonen Zuid irt Prestatieafspraken 2019
Besluit
Besloten wordt Wonen Zuid te antwoorden middels bijgevoegd concept dat wij op dit moment geen
andere specifieke aandachtspunten hebben dan die zoals ook opgenomen in de Prestatieafspraken
2018.

A.6 Vaststellen bestemmingsplan Strucht 48
Besluit
Besloten wordt:
- In te stemmen met het standpunt over de zienswijzen zoals verwoord in de bijgevoegde ‘Nota
zienswijzen Bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 –Verblijfsrecreatie Strucht 48’,
NL.IMRO.0994.2016BP003’;

- Conform bijgevoegde raadsnota, via het presidium, de gemeenteraad te adviseren om de partiële
herziening ‘bestemmingsplan Kernen 2010 – Verblijfsrecreatie Strucht 48’, met identificatienummer:
NL.IMRO.0994.2016BP003-VA01 gewijzigd vast te stellen in de raadsvergadering van 7 mei 2018.

A.7 Kosten gebruik Theodoor Dorrenplein door Santa's Village
Besluit
Besloten wordt op de brief van Santa’s Village te antwoorden dat de gemeente de periode waarvoor
precario wordt geheven niet zal verkorten. De gemeenteraad van het antwoord conform het concept
in kennis te stellen.

