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1

Openbaar

Notulen van de B&W vergadering d.d. 1 mei 2018,

Onderwerp
Voorstel
Besluit

Akkoord

2

Registratienr

DJ-482364

R&E

Onderwerp

Ontgronding bosstrook Centrale Zandwinning (CZW)

Voorstel

1.

2.

3.

Met het toestaan van de ontgronding en

herinrichting van een bosstrook door de Centrale
Zandwinning (CZW), gelegen nabij de Heihuisweg in
te stemmen middels een Omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure) ;
Met de ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid)
voor het toestaan van de ontgronding en
herinrichting van een bosstrook door de Centrale
Zandwinning (CZW), gelegen nabij de Heihuisweg in
te stemmen;
Met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen in
te stemmen.

Akkoord met advies

Besluit

istratienr.

DJ-487046

3

Reg

OCSW

Onderwerp

Spoedprocedure asbestsanering basisschool Oda.

Voorstel

Aan Meerderweert een bedrag van maximaal
€ 19.000,00 inclusief btw beschikbaar te stellen voor het
verwijderen van asbest in basisschool Oda.

Besluit

Akkoord met advies

4

Reg istratien

OCSW

Onderwerp

r

DJ-488840
Beg roti ngswijzig
201

9,

i

n

g Om n i buzz 20 78- L, co nceptbeg roti n g
pectief 2O2O -2022 en jaarr eke n n g

m ee rj a re n pe rs

i

2017.

Voorstel

1.

Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging
2018, de concept begroting 2019, het
m ee rj a re n pe rs pecti ef 2O2O -2022 e n d e j a a rre ke n n g
2OL7 van Omnibuzz;
i
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2.
3.
4.

De gemeenteraadraad voor te stellen geen
zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de
begrotingswijziging 2018-1 en de jaarrekening

2077;
De gemeenteraad te verzoeken eventuele
zienswijzen ten aanzien van de concept begroting
2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 aan
Omnibuzz kenbaar te maken;
De financiële gevolgen van de begrotingswijziging
2018-1 na vaststelling van de documenten door het
Algemeen Bestuur van Omnibuzz te verwerken in de
2e bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019;

Besluit

Akkoord met advies.

5

Reg istratien r.

ù-489467

VTH

Onderwerp

Anterieure- en planschadeovereenkomst Rakerstraat 15

Voorstel

Met de anterieure- en planschadeovereenkomst in te
stemmen,

Besluit

Akkoord met advies.

istratienr

6

Reg

D&I

Onderwerp

Dl-489696
Kwaliteitsrappoftages Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT).

Voorstel

1.
2.

Besluit

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeui lehouder,

Kennis te nemen van de kwaliteitsverantwoording
van de BAG en de BGT.
De raad te informeren over de
kwaliteitsverantwoording van de BAG en de BGT
middels de TILS.

I

istratienr

7

Reg

CS

Onderwerp

DJ-490384

Tijdelijke externe Functionaris voor de
Gegevensbescherm ing.
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Voorstel

Openbaar

De heer A,B, (Alex) Commandeur te benoemen en aan
te wijzen als tijdelijke externe Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Weeft als
bedoeld in de aftikelen 37 - 39 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Besluit

Akkoord met advies. Het voorstel is een noodmaatregel
Het college informeren als de functie structureel is
ingevuld.

B

Registratienr.

DJ-49tL97

R&E

Onderwerp

Aanpassing inrichting raadzaal

Voorstel

In te stemmen met voorgestelde aanpassingen in de
raadzaa l.

Besluit

Akkoord met advies met uitvoering van fase 1. Voorstel
aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 15 mei 2018,
de burgemeester,
de secretaris,

G

rinkman

Pagina 3 van 3

. Heijmans

