BESLUITENLIJST B&W (OPENBAAR) vergadering d.d. 29 maart 2016 Gemeente Staphorst
Nr.

Onderwerp

Advies en Beslissing B&W

ADV/16 - 10870

Besluitenlijst B&W-vergadering
dd. 22 maart2016 (openbaar)

Akkoord dd. 29 maart 2016

ADV/16 - 10825

Advies commissie
bezwaarschriften dd. 22 februari
2016 inzake bezwaar weigeren
omgevingsvergunning kappen
boom

Akkoord dd. 29 maart 2016:
Besloten wordt het advies van de commissie
bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar van
de heer Troost ongegrond te verklaren.

ADV/16 - 10831

Definitief Bomenbeleidsplan
2015-2030

Akkoord dd. 29 maart 2016:
De raad voorstellen het bomenbeleidsplan voor de
gemeentelijke bomen definitief vast te stellen.

ADV/16 - 10849

Beroep instellen tegen beschikking
aftrekbare btw exploitatie
binnensportaccommodaties

Akkoord dd. 29 maart 2016:
1. Opdracht geven voor het voeren van een
procedure (beroep en eventueel hoger beroep)
tegen de btw-aftrek exploitatie
binnensportaccommodaties.
2. Hierbij te laten ondersteunen door
belastingadviseur Caraad voor het vaste bedrag
van maximaal € 10.000 (beroep: € 6.000 en
hoger beroep: € 4.000).
3. De kosten ten laste te brengen van de
betreffende binnensportaccommodaties.

ADV/16 - 10853

Stichting Belangenbehartiging
Alfabetisering: verzoek om
financiële ondersteuning

Akkoord dd. 29 maart 2016:
Het verzoek om een financiële bijdrage afwijzen
omdat de infrastructuur voor ondersteuning van
laaggeletterden regionaal en lokaal anders is
belegd.

ADV/16 - 10858

CAO Gemeenten 2016 - 1 mei
2017

Akkoord dd. 29 maart 2016:
1. Ingestemd wordt met het onderhandelingsakkoord CAO Gemeenten 2016 – 1 mei 2017.
2. Kosten van dit verwachte akkoord worden
binnen de begroting 2016 opgevangen.
3. Een opmerking plaatsen over het onderwerp
‘Reparatie derde jaar WW’

ADV/16 - 10872

Jaarverslag fysieke leefomgeving
2015

Akkoord dd. 29 maart 2016:
1. Het jaarverslag fysieke leefomgeving 2015
vaststellen.
2. Het jaarverslag ter kennis neming aan te bieden
aan de gemeenteraad en aan gedeputeerde
staten van de provincie Overijssel.

ADV/15 - 10306

Oude Rijksweg 543/545 te
Rouveen: legalisatievraagstukken
uitbreiden bedrijfsbestemming

Akkoord dd. 29 maart 2016:
1. Geen medewerking verlenen aan:
a. het legaliseren/uitbreiden van de bedrijfsbestemming ten noorden van het perceel
Oude Rijksweg 543/545 te Rouveen
b. het legaliseren van stalling van werktuigen
en dergelijke op het achtererf van het
perceel Oude Rijksweg 541 te Rouveen
2. In principe medewerking verlenen aan de
stalling van materieel in de voortuin op het
perceel Oude Rijksweg 543/545 te Rouveen
onder de voorwaarde:
- dat dit landschappelijk wordt ingepast
middels advies van de ervenconsulent.

Afdeling
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ADV/16 - 10644

Nota Verbonden Partijen - 2016

akkoord dd. 29 maart 2016:
1. Het college stemt in met de Nota Verbonden
Partijen – 2016.
2. De raad voor te stellen te besluiten tot
vaststelling van de Nota Verbonden Partijen 2016.

ADV/16 - 10778

Actualiseren gebruiksovereenkomst De Tippe en aanpassing
skeelerbaan en uitvoering van
groot onderhoud t.b.v. de sport.

Akkoord dd. 29 maart 2016:
1. Ingestemd wordt met de geactualiseerde
gebruiksovereenkomst met de stichting.
2. Ingestemd wordt met het uitvoeren van de
aanpassing van de skeelerbaan en uitvoering
van groot onderhoud ten behoeve van de sport.
3. Vastgesteld wordt het maatschappelijk belang
van belanghebbend gebruiker.
4. Op basis van het percentage maatschappelijk
belang de gemeentelijke bijdrage op maximaal
€ 61.717,22 vaststellen.
5. Geen bijdrage beschikbaar stellen voor het
verharden van nog onverharde delen van het
terrein.

Afdeling

