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Onderwerp

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 maart 2020

Voorstel

Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 maart 2020

Inleiding

In de raadsvergaderingen kunnen door het college toezeggingen worden gedaan

Beoogd effect/doel

Het college kennis te laten nemen van de in de raadsvergadering gedane toezeggingen. In
de raadsvergadering van 11 maart 2O2O zijn de volgende toezeggingen gedaan:

Portefeuillehouder van Eijk

Kaders H a nd I e i d i ng bij zon d ere wetten
-De zienswijze om nu te kijken naar de horeca in de gehele binnenstad, een meer uniform

beleid te ontwikkelen, en te kijken of de stempel horeca-risicogebied/
horecaconcentratiegebied van de Oelemarkt verwijderd wordt, wordt meegenomen in de
uitwerking van de kaders Handleiding bijzondere wetten.
-Handhavingsstappenplan zal deel uitmaken van de handleiding bijzondere wetten.
-De zienswijze dat ten aanzien van het heffen van precario het gebruik van
gemeentegrond en het daarvoor in rekening te brengen tarief wordt gerelateerd en
gemaximeerd aan de te vergunnen oppervlakte en de daarbij behorende activiteit wordt
meegenomen in de uitwerking van de kaders Handleiding bijzondere wetten. Precario
wordt verwerkt in de precarioverordening.
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N.v.t.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, pcrsonele cn juridische gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/ participatie

Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de raads- en commissieleden en geagendeerd
voor de eerstvolgende vergadering van de drie raadscommissies.

Overleg gevoerd met

N.v.t.
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