Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig

03-03-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
A. Schuurman, E. van Lente, H. van der Woude, R. van Leeuwen en J. Uitslag
H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Enkele aanpassingen gedaan.

3

9e herziening BP kernen 2016, Burg. Backxlaan 370
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende verbeelding;
2. Het ontwerpbestemmingsplan publiceren, zes weken ter inzage te leggen, digitaal
beschikbaar te stellen en toe te sturen aan de betrokken overheidsinstanties;
3. Beschikking hogere grenswaarde te verlenen;
4. De gemeenteraad via het RIS systeem te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling: H.L.

4

Beeldkwalilteitsplan herontwikkeling camping Bosvreugd
Besluit
1. Kennis te nemen van het beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de herontwikkeling
van camping Bosvreugd met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving,
in te stemmen met deze ontwikkeling en in te stemmen met verdere uitwerking in
een bestemmingsplanherziening;
2. Dit standpunt opiniërend aan de gemeenteraad voor te leggen.
Ruimtelijke Ontwikkeling: M.G.

5

Informatie aan de raad over het instrument Verzamelplan Buitengebied
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen over de evaluatie van
het instrument verzamelplan Buitengebied.
Ruimtelijke Ontwikkeling: S.K.

6

Instemmings en mandaatbesluit openbaarmaking Wmo toezichtsrapporten
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegd concept-besluit dat er in voorziet dat alle besluiten ten
behoeve van actieve openbaarmaking van rapporten in het kader van het
Kwaliteitstoezicht Wmo 2015 door GGD IJsselland worden genomen;
2. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op de hoogte te brengen van dit
instemmingsbesluit.
Maatschappelijke Ondersteuning: I.B.

7

Kadernota omgevingsvisie
Besluit
1. De kadernota Omgevingsvisie vast te stellen.
2. De kadernota Omgevingsvisie, middels bijgevoegd raadsvoorstel,
ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Ruimtelijke Ontwikkeling: J.V.
Maatschappelijke Ondersteuning: K.B.

Vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Adjunct gemeentesecretaris/directeur
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