BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 23 september 2020

1.

Advisering planschade en nadeelcompensatie/aangepaste verordeningen
Het college besluit:
1.

voor de advisering over aanvragen i.v.m. planschade en
nadeelcompensatie vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer te maken
van de huidige adviescommissie;

2.

vanaf 1 januari 2021 voor deze advisering gebruik te maken van een
extern adviesbureau;

3.

de Stichting Advies Onroerende Zaken en Thorbecke adviseurs als
adviseurs aan te wijzen en daartoe een raamovereenkomst voor twee jaar
met beiden af te sluiten met een optie tot verlenging;

4.

de leden Lubach, Hoekstra, Eshuis en Sai van de huidige
adviescommissie met terugwerkende kracht te herbenoemen tot 1
januari 2021 en hen vanaf die datum onder dankzegging te ontheffen uit
hun functie;

5.

het lid Akkerman van de huidige adviescommissie vanaf 1 januari 2021
onder dankzegging te ontheffen uit zijn functie;

6.
2.

de betreffende brieven aan de commissieleden gewijzigd vast te stellen;

Update Meerjarenprogramma Sport de Bewegende Stad 2020/2021
Het college besluit de brief aan de raad over de update Meerjarenprogramma
Sport de Bewegende Stad 2020/2021 gewijzigd vast te stellen.

3.

Boom Effect Analyse (BEA) Queridolaan (Project Q)
Het college besluit:
1.

de Boom Effect Analyse (BEA) Queridolaan (Project Q)) vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Boom Effect Analyse (BEA) Queridolaan
(Project Q) vast te stellen.

4.

Resultaten capaciteitsonderzoek bewegingsonderwijs
Het college besluit:
1.

de resultaten van het capaciteitsonderzoek bewegingsonderwijs vast te
stellen;

2.

de brief aan de raad over de resultaten van het capaciteitsonderzoek
bewegingsonderwijs vast te stellen.

5.

Situatie met betrekking tot lichtmasten op sportparken
Het college besluit:
1.

de brief aan de raad met betrekking tot de situatie lichtmasten op de
sportparken gewijzigd vast te stellen;

2.

vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het krediet door de raad de
acute vervanging reeds in gang te zetten.

Pagina 2

