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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.4

0786444

Beantwoording
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van
vragen ex. art. 42 de gestelde vragen in
RvO Ieders Belang de art. 42 brieven van Ieders Belang inzake de
parkeerproblematiek voor vrachtwagens bij de
parkeerplaats in
Plettenburg-Noord door aan te geven welke
maatregelen er wel of niet genomen zijn.

1.1

0786885

De openbare en
niet-openbare
besluitenlijst van
30 juli 2019

1. De openbare besluitenlijst van 30 juli 2019
vast te stellen in de vergadering van 6
augustus 2019.
2. Op de niet openbare besluitenlijst
geheimhouding op de leggen conform de
beslispunten in zaaknummer (830548).

3.1

0784885

Gewijzigde
afspraken met
Blauwhoed over de
ontwikkeling van
de HN locatie.

1. Op verzoek van Blauwhoed de gemaakte
afspraken in de koopovereenkomst HN locatie
te wijzigen door:
a. 48 koopwoningen in plaats van 58
huurwoningen te realiseren, en b. het
bijbehorende aantal parkeerplaatsen te
verlagen van 58 naar 51.

3. A.J. Adriani

2. De bijdrage in de betaling van de
verleggingskosten € 400.000 voor
stadsverwarming als volgt te verdelen:
a. Blauwhoed voor € 150.000 en b. De
gemeente voor € 250.000 en deze kosten ten
laste te brengen van de grondexploitatie
3.
De koopovereenkomst aan te passen
door de koopsom te herzien in € € 1.700.000,en aanpassingen onder beslispunten 1 en 2
vast te leggen in een allonge op de met
Blauwhoed gesloten koopovereenkomst uit
2018 en deze allonge aan te gaan.
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Voorbereid door Sarah Leun, van der
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Beslispunt burgemeester:
4. Aan wethouder A.J. Adriani volmacht te
verlenen om de allonge op de
koopovereenkomst met Blauwhoed namens de
gemeente te ondertekenen.
5. J. Kuiper
5.1

0785487

Beantwoording
art.42-vragen van
de PvdA over de
sluiting van de
bevallingslocatie
van het St.
Antoniusziekenhuis
te Nieuwegein

1. Instemmen met de beantwoording van de
vragen van de PvdA over de sluiting van de
bevallingslocatie van het St. Antoniusziekenhuis
te Nieuwegein met de strekking dat naar het
oordeel van het college dit besluit zorgvuldig is
genomen en daarom geen verdere actie van
het college is vereist. Eén en ander
overeenkomstig bijgaande brief.

6.1

0785478

Beantwoording Art. 1. instemmen met de antwoordbrief naar
42 brief CDA,
aanleiding van vragen van het CDA over het
Informatiepunt
Informatiepunt Digitale Overheid.
Digitale Overheid

6.2

0785786

Rol, functie en
taken bibliotheek

6. J.R.J. van Engelen

2-8-2019 11:37

Voorbereid door Sarah Leun, van der

1. In te stemmen met de discussienota over de
bibliotheek in lijn met amendement A33, met
de volgende strekking:
- in de Programmabegroting 2019 is
voorgesteld de bibliotheek € 40.300 extra
subsidie toe te kennen om de (wettelijke) taken
adequaat te kunnen blijven uitvoeren;
- op diverse manieren is de raad de afgelopen
periode geïnformeerd over de rol, functie en
taken van de bibliotheek en in staat gesteld
daar vragen over te stellen;
- een samenvattend inzicht in de rol, functie
en taken van de bibliotheek en onderbouwd
daarmee het voorstel om de extra € 40.300
subsidie toe te kennen.
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