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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 7 mei 2019
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

I'

: G,D. Renkema, burgemeester
: N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oostenruijk, M. Broekman
: G. van Beek

collegeadvies Herontwikkeling stoutenbutgerlaan
P: Planvorming

Jr Hoevelaken

Het college:
Verleent in principe planologisch medewerking aan de herontwikkeling van het perceel
Stoutenburgerlaan 31 te Hoevelaken naar bedrijventerrein.
Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.

1.

2.

Zaaknummer= 3O47

2.

Collegevootrtel aan raad ter uasbtelling van bestemmingsphn fKC
P: Planvorming
Het college:

1.

2.

stelt de raad voor:

.
¡
.

het ontwerpbestemmingsplan Integraal Kindcentrum Doornsteeg ongewijzigd vast te
stellen;
af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Integraal Kindcentrum
Doornsteeg'elektronisch bekend te maken in de Staatscourant en het
gemeenteblad;
stelt de brief aan het bestuur van PCO Gelderse Vallei vast waarin het bestuur wordt
geìhformeerd over uw voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van het
bestemmingsplan.

Zaaknummer: 20816

3'

Collegevoorctel voor de beantwoording raadsvragen CDA over aÍhandeling
klantvragen
P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement
van Orde, van de fractie van het CDA inzake de afhandeling van klantvragen vast.

Zaaknummer: 47O5O

4,

Collegevoot#el Hogere grenswaarde formulier Vetkamp 74 - Z6
P: Planvorming
Het college:
1. Legt het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere grenswaarden ten behoeve van de
bouw van een woongebouw met zes appartementen op het perceel Vetkamp 74 - 76 ter
inzage

2.

Stelt, als er geen zienswijzen worden ingediend gedurende deze 6 weken, de hogere
grenswaarden vast.

Zaaknummer= 46425
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5.

Collegevoorstel voortgang inclusie agenda
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de raadsinformatiebrief vast over de voortgang van de Inclusie Agenda Nijkerk

Zaaknummer: 39956

Aldus vastgesteld op 14 mei 2019
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