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

gehouden op 5 april 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 

J. de Wit, secretaris 

T. van Gent, notulist 
 

 

 
 BBN22.0016 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 29 maart 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

 
 BB22.0103 

2. Onderwerp : B&W Besluit Overeenkomst verwerking gft+e Regio de Vallei 
 Besluit : 1. De overeenkomst voor verwerking van gft+e afval ten behoeve 

van Regio De Vallei te ondertekenen. 

 
 

 BB22.0097 
3. Onderwerp : B&W Besluit reactie brief terrassenbeleid 

 Besluit : 1. In te stemmen met de beantwoording van de brief inzake het 
terrassenbeleid. 

 

   
RAAD BB22.0095 

4. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief (RIB) stand van zaken 
mogelijke verhuizing coffeeshop de Bengel 

 Besluit : 1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) inzake de mogelijke 

verhuizing van coffeeshop de Bengel vast te stellen; 
2. Deze aan te bieden aan de Griffie met het verzoek deze door te 

geleiden naar de raads- en steunfractieleden. 
 

 
RAAD BB22.0105 

5. Onderwerp : B&W Besluit Principe medewerking afwijken 

bestemmingsplan i.c.m. Landschapsplan Buissteeg 3 -11 
 Besluit : 1. Positief te staan tegenover het herinrichten van de percelen aan 

de Buissteeg 3-11 zoals beschreven in het ingediende 
landschapsplan (dd. 31 mei 2021), mits hierbij rekening wordt 

gehouden met een aantal voorwaarden zoals genoemd in dit besluit; 

2. Positief te staan tegenover het gebruik ten behoeve van bewoning 
van de bijgebouwen van de Buissteeg 3 en Buissteeg 11, mits hierbij 

rekening wordt gehouden met een aantal voorwaarden zoals 
genoemd in dit besluit; 

3. Dit besluit aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen, dit vanwege de 

omvang en afwijking van bestemmingsplan. 



 

 

 

 
Notulen B&W vergadering 5 april 2022 2 

  

 
 BB22.0109 

6. Onderwerp : B&W Besluit beslissing op bezwaar Buissteeg 3-11 en Oude 
Diedenweg 

 Besluit : 1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het de 

begunstigingstermijn betreft; de begunstigingstermijn is reeds 
verlengd tot 1 juli 2022; 

2. Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren en de 
lasten, onder aanvulling van de motivering en onder verduidelijking 

van de lasten van overtredingen 2, 15 en 16, in stand te laten; 
3. Het verzoek om de proceskosten te vergoeden toe te kennen. 

 

   
 

 
   

 

 
   

 
 

   


	Aanwezig:

