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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 16 april 2019 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
A.M. Beekhuizen Wethouder 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 9 april 2019 
De openbare besluitenlijst dd 9 april 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Voorstel Oranjewijk  

    Het college heeft kennisgenomen van  

het voorstel terzake laadpalen in de 

Oranjewijk. 

 

 

 3.2 Collegememo : Projectopdracht herinrichting 
Ericalaan & Simon Smitweg 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de projectopdracht herinrichting 
Ericalaan en Simon Smitweg. 

 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

5  Openbare bespreekpunten 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vaststellen jaarverantwoording 
kinderopvang 2018 
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  Collegebesluit : 1. De jaarverantwoording 

kinderopvang over 2018 

vaststellen. 

2.  De onder beslispunt 1 

bedoelde jaarverantwoording 

ter informatie aan de 

gemeenteraad en de Inspectie 

van het Onderwijs doen 

toekomen.  

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

afwijzing van een individuele 

inkomenstoeslag 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren en de bestreden 
beslissing handhaven 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

opgelegde kosten voor een 

dwangbevel wegens het niet voldoen 

aan de aflossingsverplichtingen 

terugbetaling bijstand 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren  kennelijk niet-
ontvankelijk te verklaren 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Monumentensubsidie vaststelling 
Kerklaan 13-14 

 

  Collegebesluit : 1. De monumentensubsidie 
Kerklaan 13-14 vast te stellen 
op € 4.000,--  conform de 
subsidiebeschikking. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Reactie college op rapport rekenkamer 

‘digitaal gedrag: veilig en 

verantwoordelijk’ 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de reactie 
op de aanbevelingen en de 
aandachtspunten op het 
rekenkameronderzoek. 

2. De raad middels de bijgevoegde 
brief hiervan in kennis te 
stellen. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Mauritssingel 156  

  Collegebesluit : 1. Verkoop van 15 m2 grond  
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aan de Mauritssingel 156. 

2. Grondprijs te hanteren van 
125 euro per m2. 

 

 5.7 Collegevoorstel : Regiovisie Hollands Midden voor de 

aanpak en bestrijding van huiselijk 

geweld en kindermishandeling 2019 -

2023 

 

  Collegebesluit : 1. De regiovisie Huiselijk Geweld 
2019-2023 ter instemming aan 
de raad voor te leggen. 

 

 

 
 

5.8 Collegevoorstel : SPUK aanvraag  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 
subsidieaanvraag Specifieke 
Uitkering (SPUK) gemeenten voor 
een bedrag van  € 411.892. 

 

 

 5.9 Collegevoorstel : Subsidie 1Gezin1Plan 2019 RDOG HM  

  Collegebesluit : 1. De RDOG HM een subsidie te 
verstrekken van €2.348,20 om 
de implementatie en borging 
van 1G1P1R in 2019 verder 
vorm te geven. 

 

 

 5.10 Collegevoorstel : Transformatie voormalig 

politiekantoor naar 100% sociale 

woningbouw 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
herontwikkeling van het pand 
aan de Hoogmadeseweg 72, 
waarbij 100% van de 
appartementen als sociale 
huurwoningen worden 
aangemerkt in plaats van 30% 
zoals eerder meegegeven in de 
randvoorwaarden. 

2. Het overschot aan sociale 
appartementen op deze locatie 
benutten om op andere locaties 
meer vrije sectorwoningen te 
realiseren.  

 

 

8  Sluiting 
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De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

    


