Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
29/05/2018

Aanwezig:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

A.B. Blase
G.E. Oude Kotte
V.C.M. Stam-de Nijs
J.M. Does
J.J. van der Starre
A.S. Meijer

Stuknr.: NOT18-0128
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-05-22

003

Middenweg 16, verhuur naastgelegen perceel (i.o.m. G. Oude Kotte wordt
termijn niet aangepast)
Voorstel:
1. Een nieuwe huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met de
bewoners van Middenweg 16 voor een deel (350 m2) van perceel
HHG00P10158;
2. De jaarlijkse huursom voor dit perceel (350 m2) conform beleid te handhaven
op € 100,00, passend bij de omvang van deze kavel.

OudeG1
BW18-0246

IB

004
DickL1
B201804180,
Bij18-337,
Bij18-338,
BW18-0281,
E201741592

Besluit:
Het college besluit:
1. Een nieuwe huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met de
bewoners van Middenweg 16 voor een deel (350 m2) van perceel
HHG00P10158;
2. De jaarlijkse huursom voor dit perceel (350 m2) conform beleid te handhaven
op € 100,00.
motie bekostiging onderwijshuisvesting VNG-congres
Voorstel:
De motie over onderwijshuisvesting indienen voor het VNG-congres eind juni in
Maastricht.

REGTM2

Besluit:
Aangehouden.

005
OudeG1
Bij18-257,
Bij18-258,
BW18-0199

Transformatie Snackerij naar wonen
Voorstel:
Het college wordt door de heer Partovi, eigenaar van de Snackerij
(Nijverheidsstraat 2), om medewerking gevraagd om met een planologische
procedure de realisatie van zijn transformatieplan mogelijk te maken.
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REGTM2

006
OudeG1
Bij18-341,
Bij18-342,
Bij18-343,
BW18-0288

REGTM2

007
E201819238

Besluit:
Het college besluit:
1. Positief te staan tegenover het initiatief van de heer Partovi;
2. Voornemens te zijn om dat uitgewerkte plan z.s.m. in procedure te nemen;
3. De heer Partovi op de hoogte te stellen van dit besluit.
4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de
transformatie van kantoren boven De Snackerij.
voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie Middenweg- Zuid
Voorstel:
1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie Middenweg- Zuid’ voor de
duur van 4 weken ter inzage te leggen voor de inspraak en voor het overleg als
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening naar de
overleginstanties te zenden;
2. De raad te informeren door middel van de raadsinformatiebrief.
Besluit:
Het college besluit:
1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie Middenweg - Zuid’ voor de
inspraak voor de duur van 4 weken ter inzage te leggen en voor het overleg als
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening naar de
overleginstanties te zenden;
2. De raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen naar de raad, zie bijlage.
Ter informatie
Voorstel:
VKA:openbare besluitenlijst GS 22-05-2018

007
starj1
BW18-0167
JUR

ter Informatie:
Aanbesteding buitenreclame

007
OudeG1
BW18-0280,
INT18-1728
SERVP

Ter Informatie:
Europese aanbesteding warme dranken automaten

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 5 juni 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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