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Notulen van de B&W vergadering d.d. 27 maart2078

Akkoord

DJ-2r736

Subsidie 2018 Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie (RICK).

Voor 2018 een subsidie te verlenen van maximaal €
1.092.951 aan Stichting RICK conform bijgevoegde
concept beschikking.

Akkoord met advies

DJ-38960

Subsídie 2018 Stichting Zwembad de Ilzeren Man

1. Een subsidie voor bouwkundig huurdersonderhoud
direct vast te stellen op € 67.000,-, conform
bijgevoegde concept beschi kking.

2. Voor het jaar 2018 een subsidie voor het
verenigingsgebruik van het zwembad van maximaal
€ 160.800,- te verlenen, conform bijgevoegde
concept beschikking.

Akkoord met advies

DJ-480256

Cijfers en resultaten inzet combinatiefuncties 2017

De cijfers en resultaten 2077 met betrekking tot de
inzet van combinatiefuncties toe te sturen aan de
gemeenteraad.

Akkoord met advies. Volgende week een bestuur-
samenvatting in het college welke onderdeel uitmaakt
van de raadsinformatiebrief.
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DJ-482027

Twee bezwaarschriften tegen verleende
omgevingsvergunning voor perceel Emmasingel 53

1. één bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren;
2. één bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te

verklaren voor wat betreft het gestelde omtrent de
parkeernormen en voor het overige ongegrond te
verklaren;

3. de verleende omgevingsvergunning in stand te
laten, met dien verstande dat in het besluit op
bezwaar nader wordt gemotiveerd dat wordt
afgeweken van de geldende parkeernormen.

Akkoord met advies.

DJ-48246L

Kwijtschelding en terugbetaling van in rekening
gebrachte kosten voor vergunningen jaarmarkt.

1. Vergunninghouders/standplaatshouders voor een
standplaats op de jaarmarkt op 17 maart 2018 de
kosten kwijt te schelden en indien al betaald terug
te betalen.

2. Vergunninghouders middcls bijgaande brief in
kennis te stellen.

Akkoord met advies

DJ-48267

Ontwerpbegroting ICTNML 2019 en invulling
Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICTNML.

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICTNML
20t9.

2. In te stemmen met de gewijzigde regeling Bijzonder
Georganiseerd overleg.

3. Kennis te nemen van de financiële verordening,
controle verordening en het treasurystatuut.
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 10 april 2018,
de secretaris, burgemeester,

G. Brinkman ijmans

Openbaar
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