OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST,
gehouden op 12 februari 2019
Nr.
1.

Afd.
RU

Onderwerp
Beantwoording art. 46-vraag
(2141640)

Beslissing
Instemmen met de beantwoording van de vraag ex
artikel 46 RvO van de PvdA en de POS over de
onttrekking van een woning van Portaal voor
tijdelijke kantoorbestemming, zoals weergegeven
in bijgevoegde antwoordbrief.

2.

REA

Schriftelijke vragen conform artikel
46 RvO inzake de aanplant van een
drietal rotondes (2139998)

In te stemmen met de beantwoording van de
vragen (ex artikel 46 Reglement van Orde) van de
fractie van Soest2002 middels bijgaande conceptantwoordbrief met in achtneming van enkele
redactionele aanpassingen.

3.

SL

Vergoeding aan gemeente
Amersfoort correctie gemeentefonds
onderwijshuisvesting (2140465)

1. In te stemmen met het eenmalig vergoeden
aan de gemeente Amersfoort van € 56.893,ten behoeve van de leerlingen Kolibrie.
2. Dit besluit financieel te verwerken in de
jaarrekening 2018.

4.

SL

Ingebruikgeving van (deel)percelen
voor het jaar 2019 (2136322)

Akkoord gaan met het per 1 januari 2019 opnieuw
in gebruik geven van (deel)percelen grond
overeenkomstig de bijgevoegde overzichten met
bijbehorende bedragen.

5.

STAF

Opvolging lidmaatschap Commissie
van Aandeelhouders Vitens
(2145207)

Instemmen met de voordracht van mevrouw
A.J. Vlam, wethouder van de gemeente
Woudenberg.

6.

SL

Afhandeling aanvraag Innovatiefonds
Sociaal Domein: initiatief ‘jobcoach’
(2141737)

Een subsidie te verlenen van € 24.994,- uit het
Innovatiefonds Sociaal Domein aan het initiatief
‘jobcoach’.

7.

RU

Herontwikkeling locatie Molenstraat keuze ontwikkelende partij en
volkshuisvestelijke & ruimtelijke
aandachtspunten (2145026)

1. In te stemmen met de keuze om als eerste met
woningcorporatie Alliantie gesprekken te
starten voor ontwikkeling van de voormalige
gemeentewerf aan de Molenstraat.
2. Onderhandelingen starten met inachtneming
van de genoemde volkshuisvestelijke en
ruimtelijke aandachtpunten.

8.

BV/B&A

Bezwaarschrift van de heer mr. M.J.
Hoogendoorn, ingediend namens H.I.
B.V. en de heer en mevrouw van E.
(Wet openbaarheid van bestuur,
Wob) (2146537)

Het advies van de bezwaarschriftencommissie
overnemen en:
De bezwaren van de heer mr. M.J.
Hoogendoorn, ingediend namens H.I. B.V. en
de heer en mevrouw Van E. ongegrond
verklaren.
Het besluit van 2 oktober 2018, onder
verwijzing van de motivering, in stand laten.
Het verzoek om vergoeding van de kosten ex
artikel 7:15 Awb afwijzen.

9.

DV/V&H

Machtiging voor de Rechtbank
Midden-Nederland en de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (2143272)

In te stemmen met de machtiging voor de periode
van twee jaar voor de Rechtbank MiddenNederland en de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State voor enkele (externe)
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Beslissing
bouwtechnische adviseurs voor zover het zaken
betreffen waarbij zij als adviseur van de gemeente
optreden.

10.

RU

Verzoek vooroverleg inzake bouw
van vier vrijstaande woningen nabij
Carolus Borromeuskerk te
Soesterberg (2142476)

In principe instemmen met de bouw van vier
vrijstaande woningen nabij de Carolus
Borromeuskerk te Soesterberg.

11.

BV/B&A

Benoeming nieuwe
gemeentesecretaris/algemeen
directeur (2051933)

Het College benoemt de geselecteerde en
voorgestelde kandidaat per 6 mei 2019 tot
gemeentesecretaris/algemeen directeur.

