
 

 

 

 
Notulen B&W vergadering «Agendadatum»  1 

Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 

gehouden op 15 februari 2022 om 10:30 uur. 
 

 

Aan de tekst van deze besluitenlijst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
 

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

L.N. Bosland 
M.D. Hulshof 

P. de Haan 
A.M.E. Janssen (alleen bij besluitvormingsgedeelte) 

J. de Wit, secretaris 

K.E. van Reekum, notulist 
 

 

 
 BBN22.0007 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 8 februari 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

   
 

 BBN22.0008 
2. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 10 februari 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
   

 
RAAD BB22.0021 

3. Onderwerp : B&W Besluit Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst 
de Vallei 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde uitvoeringsprogramma Wabo 2022 vast te 

stellen; 
2. De raadsinformatiebrief vast te stellen 

3. De raadsinformatiebrief en het uitvoeringsprogramma Wabo 2022 
aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 

steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
   

 
RAAD BB22.0005 

4. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief Gebiedsproces Binnenveld 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief Gebiedsproces Binnenveld vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief Gebiedsproces Binnenveld aan de Griffie 

aan te bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden 
hiervan op de hoogte te stellen. 
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RAAD BB22.0047 

5. Onderwerp : B&W Besluit Samenwerkingsovereenkomst Ik Zwem Mee 
 Besluit : 1. De samenwerkingsovereenkomst 'project Ik Zwem Mee' aan te 

gaan; 
2. De burgemeester te verzoeken wethouder L. Bosland te 

machtigen tot het ondertekenen van deze overeenkomst; 

3. De raadsinformatiebrief ‘afhandeling motie 4M2 – zwemles’ vast 
te stellen; 

4. Deze RIB aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
   

 

RAAD BB22.0015 
6. Onderwerp : B&W Besluit Samenwerkingsovereenkomst Pilot duurzaam 

partnerschap jeugd 
 Besluit : 1. De samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Partnerschap Jeugd 

2022-2024 aan te gaan; 

2. De burgemeester te verzoeken wethouder Bosland te machtigen 
tot het ondertekenen van deze overeenkomst; 

3. De raadsinformatiebrief Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam 
Partnerschap Jeugd vaststellen; 

4. Bovengenoemde raadsinformatiebrief aanbieden aan de Griffie 
met het verzoek deze aan te bieden aan de raads- en 

steunfractieleden. 

   
 

 
 

 BB22.0022 

8. Onderwerp : B&W Besluit Omgevingsvergunning voor kappen van bomen  - 
Ireneplan 

 Besluit : 1. Verlenen van de omgevingsvergunning voor het vervallen van de 
voorwaarde voor het wachten met vellen van bomen van de 

verleende omgevingsvergunning met ons kenmerk 
PDV/ZS21009122; 

2. De bomen met nummers 21,22, 24 en 52 in stand houden, in 

afwachting van het definitieve inrichtingsplan voor het openbaar 
gebied.  

 
   

 

 
   

 
 

   
 

 

   


	Aanwezig:

