Parafenbesluitenlijst B&W 17 maart 2015

Sec/afd

Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

Best

15.4698

1703

Communicatievisie
gemeente Borsele
2015-2019

Akkoord met de Communicatievisie gemeente Borsele 2015-2019

15.4330

1703

Beleidsnota bestuurlijke
handhaving van artikel
13b Opiumwet

Akkoord met het vaststellen van de Beleidsnota bestuurlijke
handhaving van artikel 13b Opiumwet

15.3571

1703

Grondbedrijf

De gemeenteraad bij behandeling van de jaarrekening 2014
voorstellen winst te nemen in enkele plannen van het grondbedrijf

15.4460

1703

Gronden
Hoedekenskerke

Akkoord met de ruiling van gronden aan de Zuiddeeweg te
Hoedekenskerke

15.4417

1703

Grondexploitatieovereenkomst
Stoofweg in

Akkoord met het aangaan van een grondexploitatie-overeenkomst
met initiatiefnemer voor de sloop van een bestaand woning en de
bouw van een nieuwe woning aan de Stoofweg

G&E

‘s-Heerenhoek
Ro

15.4578

1703

Omgevingsplan
Buitengebied 2017

Akkoord met offerte inzake het opstellen van een Omgevingsplan
voor het buitengebied van de gemeente Borsele en opdracht
verlenen aan betreffende bureau voor het opstellen daarvan

15.4699

1703

Omzetten voormalige
agrarische
bedrijfswoning in
burgerwoning

Wijzigingsprocedure opstarten om woning in Baarland om te zetten
naar burgerwoning

15.4626

1703

Tegemoetkoming in
schade ex artikel 6.1.
Wro

College ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen tegen
het door de schadeadviseur opgesteld concept advies van 6 maart
2015

15.4862

1703

Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD)
plan MER
Structuurvisie
Ondergrond

Akkoord met het indienen van zienswijzen

Burg

15.4450

1703

Benoeming
buitengewoon
ambtenaar van de
burgerlijke stand voor 1
dag

De betreffende persoon is voor 1 dag benoemd als ambtenaar van
de burgerlijke stand

S

15.4423

1703

Subsidie Stoomtrein
Goes-Borsele 2015

De SGB voor 2015 een subsidie verlenen van € 64.588

15.4690

1703

Subsidieplafond 2016
t/m 2019

Akkoord met het vaststellen van de subsidieplafonds 2016 t/m
2019 voor de categorieën amateurkunst, dorpsraden, EHBO,
evenementen, regionale instellingen, Stoomtrein Goes-Borsele,
musea, amateursport, deskundigheidsbevordering, eenmalige
activiteiten, jeugd- en jongerenwerk, maak werk van je idee en
ouderenwerk

15.5109

1303

Minigraafmachine

Akkoord met aanschaf

15.5037

1703

Aanstelling
onderhoudsmonteur bij
wijze van proef

Met ingang van 1 mei 2015 een kandidaat benoemen in de functie
onderhoudsmonteur

15.5077

1002

Structurele vergoeding
medewerkers
Buitendienst

Akkoord met structurele vergoedingen bereikbaarheids- en
beschikbaarheidstoelage medewerkers afdeling Buitendienst per
maart 2015, conform bezoldigingsverordening

Buit

