Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 2 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
7 januari 2016

Ont.

1.

1549635 Ontwerp-bestemmingsplan "Ds. Visscherwei 51 te Houtigehage"
Aanleiding
Inmiddels is het voorontwerp-bestemmingsplan in het kader van het
vooroverleg behandeld en is de inspraakprocedure afgerond. Er is één
overlegreactie en er zijn géén inspraakreacties ontvangen.
Het voorliggend advies voorziet in een vervolgstap van de procedure van
het bestemminigsplan.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de inhoud van de gemeentelijke reacties op
de ingekomen reactie, zoals verwoord in de inspraak- en overlegnotitie
bestemmingsplan "Ds. Visscherwei 51 te Houtigehage".
2. Er wordt ingestemd met de voorgestelde aanpassingen op het
voorontwerp bestemmingsplan.
3. Het ontwerp bestemmingsplan wordt op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd voor
zienswijzen.
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend, wordt het
bestemmingsplan direct ter vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad.
12 januari 2015

Ont.

2.

1558792 Betalingen parkeergarage Raadhuisplein
WRD heeft bij brief van 28 december verzocht om ook het ingehouden
deel van de koopsom te betalen, onder verrekening van de herstelkosten
van inritten aan de Drift. WRD wordt bericht dat daar geen aanleiding voor
is.
Besluit
1. Het verzoek van WRD wordt afgewezen.
2. WRD wordt bericht middels concept-brief.
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1558302 Motie controle en fraudebestrijding Sociale Zaken
Aanleiding
In de vergadering van 10 november 2015 is door de gemeenteraad een
motie aangenomen waarin uw college wordt opgeroepen de extra
controles en regelgeving die zijn ingevoerd voor de MAU (Meerjarige
Aanvullende Uitkering) te stoppen. In overleg met de portefeuillehouder is
er een brief opgesteld waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over
de uitvoering van deze motie.
Besluit
Er wordt ingestemd met de concept-brief aan de gemeenteraad naar
aanleiding van de motie controle en fraudebestrijding die door de
gemeenteraad in de vergadering van 10 november 2015 is aangenomen.

