Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

20-03-2018

Tijd

9:00 - 12:30 uur

Locatie

Grote Inspiratieruimte

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet

Toelichting

Reguliere openbare B&W vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Democratische processen - coalitievorming, akkoorden, agendasetting en uitvoering
Onder leiding van Marije vd Berg van Democratie in uitvoering volgen College, MT en
strategisch adviseurs een stoomworkshop over de mogelijkheden om in de nieuwe
bestuursperiode nog democratischer te handelen.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Aanwijzing beeldbepalende panden als gevolg van welstandsnota 2014
Voorstel:
1.

De kerken aan de Parallelweg, Ieplaan en Scheldeplein en scholen aan de
Weversstraat aan te wijzen als beeldbepalend pand.

2.

Het gymnastieklokaal, dat tussen de scholen staat, niet aan te wijzen als
beeldbepalend pand.

Besluit:
Conform met uitzondering van school De Twijn. De panden van De Twijn voldoen aan de
vooraf opgestelde criteria voor beeldbepalende panden. Echter, recent heeft de raad een
besluit tot sloop genomen. Het college is van mening dat de waarde van het erfgoed
expliciet is meegewogen in dat besluit. Onderwijskundige redenen wogen echter zwaarder.
Het college vind het niet uitlegbaar een pand als beeldbepalend aan te wijzen nadat een
besluit tot sloop is genomen en wil daarom niet overgaan tot het aanwijzen van de panden
als beeldbepalend pand. Wel geeft zij expliciet aan tot het moment van sloop in de geest
van het advies te blijven handelen.
3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Mercon Kloos (1 stuk te groot - apart per wetransfer verstuurd)

Voorstel:
1.

Kennis te nemen van het verzoek tot vaststelling stedenbouwkundig plan MerconKloos en het stedenbouwkundigplan vast te stellen..

2.

Het stedenbouwkundig plan aan gemeenteraad doormiddel van bijgevoegd
raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling voor te leggen.

Besluit:
Aangehouden.
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Toelichting:
Het college wenst een aantal aanvullende documenten en gegevens te ontvangen om tot
besluitvorming over te gaan.
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Bestuurlijk overleg schutsluis en concept brief aan het burgerinitiatief Schutsluis

Voorstel:
1.

In te stemmen met bijgaande conceptbrief

Besluit:
Conform en ter kennisname kopie aan raad sturen.
5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatie-zaken.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 13 maart 2018

Besluit:
Conform.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college neemt kennis van de uitnodigingenlijst. Geen aanvullingen.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik lijsttrekkersdebat 15 maart 2018
Het college blikt terug op het lijsttrekkersdebat.
Vooruitblik duidingsdebat 22 maart 2018
Het college blikt vooruit op het duidingsdebat van 22 maart 2018.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
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Vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

