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BESLUITEN
van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 2018, week

Afdeling BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING (BMO)
EINDEVALUATIE COLLEGEAGENDA 20142018 ‘BINDEN EN BEWEGEN’.

Besluit:
De gemeenteraad informeren over de eindevaluatie collegeagenda 2014-2018 “Binden en Bewegen” via bijgevoegde informatienota.

JAAROVERZICHT 2017 BUNNIK AAN ZET
FONDS.

Besluit:
1. Het jaaroverzicht 2017 Bunnik Aan Zet Fonds voor kennisgeving aannemen.
2. De gemeenteraad hierover informeren via de bijgevoegde informatienota.

Afdeling FYSIEK DOMEIN (FD)
MAATWERKVOORSTEL WEERDENBURGSELAAN 1 WERKHOVEN.

Besluit:
1. Instemmen met het maatwerkvoorstel voor het perceel
Weerdenburgselaan 1 in Werkhoven inhoudende dat;
 703 m2 voormalige agrarische bebouwing en alle sleufsilo’s worden gesloopt;
 734 m2 bestaande bebouwing wordt aangeduid
als specifieke vorm van bedrijf – aannemer;
 344 m2 bestaande bebouwing wordt aangeduid
als specifieke vorm van bedrijf – opslag;
 Rondom de bedrijfsbestemming de bestemming
agrarisch behouden blijft zonder bouwvlak;
 Binnen de agrarische bestemming 198m2 bestaande bebouwing wordt aangeduid als specifieke vorm van agrarisch – veldschuur;
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Het plan landschappelijk wordt ingepast;
Er op het buitenterrein geen bedrijfsmatige opslag plaatsvindt met uitzondering van personenauto’s van personeel en 3 verdiepte afvalcontainers.
2. Indien voorliggend maatwerkvoorstel niet voor 1 januari
2019 wordt opgenomen in bestemmingsplan “Weerdenburg e.o. Werkhoven” wordt direct ingezet op handhaving van de strijdige situatie op Weerdenburgselaan 1 in
Werkhoven.
3. De raad informeren via bijgevoegde informatienota.
WIJZIGING BESTUURSREGLEMENT RMN.

Besluit:
1. Kennisnemen van de wijziging van het bestuursreglement van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN).
2. Instemmen met het roulatieschema van het voorzitterschap van de RMN.

SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST VOOR
VERWERKING AFGEDANKTE APPARATUUR.

Besluit:
1. Een overeenkomst aangaan met Wecycle voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur.
2. Een volmacht geven aan wethouder H.M. Spil om de
overeenkomst Wecycle 2018-2019 met Wecycle te ondertekenen.

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RMN
2018.

Besluit:
Bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst met RMN te sluiten
waarin de opdracht voor 2018 staat beschreven.

OVERDRACHT PAKKET ROUTES, PADEN EN Besluit:
GROEN TOEZICHT OPHEFFING RECREATIE- 1.
Het convenant routes, paden en groen toezicht vaststelSCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG, VALLEIlen en aangaan.
EN KROMME RIJNLANDSCHAP.
2.
Het Nationaal Park Heuvelrug, in de rechtspersoon van
de Stichting Beheer Heel de Heuvelrug, verzoeken de uitvoering van de taken voortvloeiend uit het pakket routes,
paden en groen toezicht op zich te nemen.
3.
Het besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de recreatieve routes en paden vaststellen en ondertekenen.
4.
Voor de uitvoering van de taken voortvloeiend uit het
pakket routes, paden en groen toezicht een dienstverleningsovereenkomst afsluiten met Stichting Beheer Heel de
Heuvelrug.
5.
Portefeuillehouder mandaat geven voor het doorvoeren
van minimale aanpassingen in de DVO en het convenant.
6.
Een volmacht verlenen aan wethouder H.M. Spil om de
bijbehorende overeenkomsten te ondertekenen.
INTENTIEVERKLARING MEERLAAGSVEILIGHEID UTRECHT.

Besluit:
1. Ondertekenen van de Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid (ruimtelijke adaptatie) Utrecht.
2. Een volmacht verlenen aan wethouder H.M. Spil om de
Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid Utrecht te ondertekenen.
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Afdeling DIENSTVERLENING (DV)
RESULTATEN INVENTARISATIE ONDERZOEK Besluit:
BREEDPLAATVLOEREN IN GEBOUWENBE1. Kennisnemen van de resultaten van de inventarisatie
STAND GEMEENTE BUNNIK.
breedplaatvloeren n.a.v. instorten parkeergarage Eindhoven Airport.
2. De raad informeren via de bijgevoegde informatienota.
Afdeling SOCIAAL DOMEIN (SD)
RAADSINFORMATIEBRIEF REGIONALE OPDRACHT STRATEGISCHE KADERS PARTICIPATIEWET.

Besluit:
De raad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over
de regionale opdracht strategische kaders Participatiewet.

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN.

Besluit:
1. De subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein
vaststellen.
2. Informeren van de gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein met een informatienota.

