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A-lijst

Ruimte
A 2. Ontwerpbestemmingsplan

Parapluherziening Uitsluiten woningbouw
bestemmingen Centrum en Gemengd —
2018.

1. Ingestemd met de Nota van inspraak en daarmee de
beantwoording van de inspraakreacties op het
voorontwerpbestemmingsplan Parapluherziening
Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en
Gemengd — 2017.

2. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen
Centrum en Gemengd — 2018.

3. Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Uitsluiten
woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd — 2018
in procedure to brengen.

4. De indieners van een inspraakreactie schriftelijk to
informeren over de definitieve beantwoording van hun
inspraakreactie en de vervolgprocedure.

5. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen
worden ingediend en er geen aanleiding is voor
ambtshalve wijzigingen, het plan voor to leggen aan de
gemeenteraad voor vaststelling in overeenstemming met
het conceptraadsvoorstel.

6. De raad to vragen om naast de bestaande reserveringen
een specifieke reservering van 100 woningen toe to voegen
aan de lijst toegestane woningen bij de herziene woning
bouwstrategie voor centrumwonen.

Ruimte
A 3. Plan Hofstraat 40-62 van Site Woondiensten 1. In principe medewerking to verlenen aan de herbouw van

woningen van Site Woondiensten aan de Hofstraat 40-62,
met een herziening van het bestemmingsplan, in ieder
geval onder de volgende voorwaarden:
a. Er mogen in de nieuwe situatie maximaal 22 woningen

komen.
b. Initiatiefnemer moet de mogelijkheid voor dit plan

aantonen met en Ruimtelijke onderbouwing (ROB)
inclusief bijbehorende onderzoeken.

c. Na toetsing van de ROB met onderzoeken beoordeelt
de gemeente of het proces kan worden voortgezet.

2. Deze medewerking into trekken als initiatiefnemers niet
binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken
aanleveren.

3. De afspraken en kostentoerekening vast to leggen in een
op to stellen anterieure overeenkomst.
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Bestuurs- en directie-ondersteuning
A 4. Jaarverslag 2017 Commissie

bezwaarschriften.

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Ruimte
B3. Procesaanpak West Indische Buurt

1. Kennisgenomen van het Jaarverslag 2017 van de Commissie
voor bezwaarschriften.

2. De aanbevelingen van de Commissie voor bezwaarschriften
overgenomen, inhoudende dat:
— het oplopen van de behandeltijd van bezwaarschriften

in de kamer Algemeen de aandacht behoeft.
— de kwaliteit van de digitate dossiers in de kamer Zorg

verbetering behoeft.
3. De aanbeveling van de Commissie om to komen tot een

objectief normenkader voor de beoordeling van de
ondersteuning van mensen in een thuissituatie niet over to
nemen.

4. De uitvoering van beslispunt 2 to beleggen bij het
afdelingshoofd Ruimte respectievelijk het afdelingshoofd
Maatschappij.

5. Het jaarverslag 2017 van de Commissie voor
bezwaarschriften via een raadsmededeling ter kennis van
de raad to bengen.

De openbare besluitenlijst d.d. 6 februari 2018 vastgesteld.

1. Ingestemd met het ontwerpplan voor de openbare ruimte
en opdracht gegeven voor de uitvoering van de derde fase,
de realisatiefase, voor de pilot West Indische Buurt.

2. Ingestemd met aankoop van de binnenterreinen aan de
Antillenstraat en Bonairestraat van Site Woondiensten voor
een symbolisch bedrag, ten behoeve van realisatie van de
parkeerterreinen met openbaar karakter.

3. Ingestemd met de jaarlijkse middelen die benodigd zijn
voor het beheer en onderhoud van de parkeerterreinen
met openbaar karakter. Dit betreft €1.445,- per jaar, dat
zal worden meegenomen als areaaluitbreiding in de
Kadernota 2018.

4. De gemeenteraad bij de Jaarrekening 2017 met een
bestemmingsvoorstel voor to stellen het restant budget van
de pilot West Indische Buurt ter hoogte van €441.500,- over
to hevelen Haar het jaar 2018.

5. De gemeenteraad informeren over het verloop van de
tweede fase van de pilot West Indische buurt en de start
van derde fase met de raadsmededeling.
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Ruimte
B 4. Ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat 6 —

Z017.

Ruimte
B 5. Herbouw woningen Site Woondiensten

J F Kennedylaan 64-84.

Maatschappij
B 12. Bestuursopdracht suhsidies in het sociaal

domein.

Maatschappij
B 13. Aanwijzing van de regionale toezicht —en

kwaliteitsmanager uan het Centraal
Leveranciers Management (hierna: CLM)

1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat 6
— 2017.

2. Ingestemd met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Tuinstraat
6 Gaanderen.

3. Het ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat 6 — 2017 en het
ontwerpbeeldkwaliteitsplan Tuinstraat 6 Gaanderen in
procedure to brengen.

4. Als er zowel op het ontwerpbestemmingsplan als op het
ontwerpbeeldkwaliteitsplan geen zienswijzen c.q.
inspraakreacties worden ingediend en er geen aanleiding is
voor amtshalve wijzigingen, beide plannen voor to leggen
aan de gemeenteraad voor vaststelling in overeen-
stemming met het concept raadsvoorstel.

1. In principe medewerking to verlenen aan de herbouw van
woningen van Site Woondiensten aan de J F Kennedylaan
64-84, met een omgevingsvergunning met afwijking van
het bestemmingsplan, in ieder geval onder de volgende
voorwaarden:
a. er mogen in de nieuwe situatie maximaal 12 woningen

komen.
b. initiatiefnemer moet de mogelijkheid voor dit plan

aantonen met een Ruimtelijke onderbouwing (ROB)
inclusief bijbehorende onderzoeken.

c. na toetsing van de ROB met onderzoeken beoordeelt
de gemeente of het proces kan worden voortgezet.

2. Deze medewerking into trekken als initiatiefnemers niet
binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken
aanleveren.

3. De afspraken en kostentoerekening vast to leggen in een
op to stellen anterieure overeenkomst.

De bestuursopdracht'Subsidies in het sociaal domein'
vastgesteld.

De toezicht —en kwaliteitsmanager van het Centraal
Leveranciers Management aangewezen als toezichthoudende
ambtenaar Wmo voor de periode tot en met 30 juni 2020.
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Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 14. Klachtenbehandeling door gemeentelijke

Ombudsman.

Uitgesteld openbaar besluit van 23 januari 2018
Maatschappij
Benoeming stadsorganist.

1. Kennisgenomen van de rapportage van de gemeentelijke
Ombudsman.

2. De aanbeveling van de gemeentelijke Ombudsman op to
volgen om bij complexe situaties een functionaris als
contactpersoon voor de zorgvrager op to laten treden.

3. De overige aanbevelingen van de gemeentelijke
Ombudsman voor kennisgeving aangenomen en dit to
communiceren aan de medewerkers van het Zorgplein
(nu: Buurtplein).

4. Betrokkenen to informeren over de uitkomst van de
klachtbehandeling.

1. Het verzoek van het Comite benoeming stadsorganist
positief to benaderen.

2. Mevrouw E. to Lindert voor vijf jaar to benoemen als
stadsorganist ter bespeling van het Flentrop-orgel in de
Catharinakerk.

3. Het Comite benoeming stadsorganist met brief to
informeren.

4. Mevrouw E. to Lindert uit to nodigen voor een korte
bijeenkomst in de Catharinakerk en daarbij de
benoemingsbrief to overhandigen.

5. De terugbetaling door het college van kerkrentmeesters
van de ontvangen subsidie van € 1.500,- voor de
luchtbevochtigingsinstallatie in de Catharinakerk niet
honoreren maar doen inzetten voor activiteiten van de
stadsorganist, zulks in goed overleg tussen kerkrent-
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