OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN SOEST, gehouden op
29 januari 2019
Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

SL

Verlening subsidie 2019 aan
Stichting Welzijn Ouderen Soest
(2121465)

1. Subsidie van € 840.613,- te verlenen aan
Stichting Welzijn Ouderen Soest voor het
subsidiejaar 2019.
2. De Uitvoeringsovereenkomst met Stichting
Welzijn Ouderen Soest 2019 aan te gaan.

2.

RU

Illegale bewoning Zuiderweg
(2120414)

1. In te stemmen met de brief met kenmerk
2123177 aan de Staatssecretaris van Defensie
waarin De oplossingsrichting voor een
milieuscherm wordt afgewezen en de
oplossingsrichting voor terugkoop wordt
onderschreven en een deadline aan de illegale
bewoning wordt gesteld.
2. Herbevestigen dat een woonbestemming voor
de 5 woningen niet mogelijk is.

3.

RU

Verzoek vooroverleg
Schoutenkampweg 53 (2133473)

In principe instemmen met de bouw van één
vrijstaande woning aan de Schoutenkampweg 53.

4.

BV/B&A
BV

Bezwaarschrift van de heer mr. Dr.
Hoegen Dijkhof, ingediend namens
de heer en mevrouw v. K. (last onder
dwangsom) (2138505)

Het advies van de bezwaarschriftencommissie
overnemen, het bezwaarschrift van 25 juli 2018
van de heer dr. Mr. H.J. Hoegen Dijkhof, ingediend
namens de heer en mevrouw van K., ongegrond
verklaren, het besluit van 20 juni 2018, zaaknr.
1974875, in stand laten en het verzoek om
vergoeding kosten rechtsbijstand afwijzen.

5.

RU

Opdrachtverlening voor het opstellen
van de visie Dalweg (2140884)

Instemmen met de opdrachtverlening voor het
opstellen van de gebiedsvisie Dalweg.

6.

SL

Uitvoeringsregeling Bureau Regionale
Veiligheidsstrategie 2019-2022
(2134105)

In te stemmen met de Uitvoeringsregeling Bureau
Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022.

7.

RU

Artikel 46 Reglement van Orde
vragen inzake nieuwvestiging
agrarische bedrijf Peter van den
Breemerweg (2136273)

In te stemmen met de beantwoording van de
artikel 46 vragen van DSN conform conceptbrief.

8.

BV/FIN

Informeren raad over uitkomsten
decembercirculaire 2018 (2131699)

1. In de concept-jaarrekening 2018 rekening
houden met het verwachte nadeel vanwege de
onderuitputting bij het Rijk (€ 230.000).
2. De financiële mutaties uit de
decembercirculaire verwerken in de
voorjaarsnota 2019.
3. De raad informeren door middel van de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

9.

STAF

Concept planningskalender 2019-02
(2134641)

De concept planningskalender 2019-02 aan de
Agendacommissie aan te bieden met inachtneming
van enkele redactionele aanpassingen.

RU

Huisvesting serviceteam nabij Lange

1. Instemmen met de Nota van Zienswijzen.

10.

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN SOEST, gehouden op
29 januari 2019
Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

Brinkweg 71 (2122809)

2. De omgevingsvergunning betrekking hebbende
op de activiteit handelen in strijd met de regels
ruimtelijke ordening te verlenen.

