
 

 

 

 
Notulen B&W vergadering 13 september 2022  1 

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

gehouden op 13 september 2022 om 10:00 uur. 
 

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

F. Vermeulen, burgemeester 

G. van Vulpen 
A.M.E. Janssen 

M.D. Hulshof 
E. Bijleveld 

J. de Wit, secretaris 
K.E. van Reekum, notulist 

 

 

 
 BBN22.0037 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 6 september 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
   

 

RAAD BB22.0234 
2. Onderwerp : B&W Besluit grondexploitatie stadsgracht 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel (22.0201906) en raadsbesluit 
(22.020905) over de grondexploitatie stadsgracht als voorstel van 

het College aan de Raad vast te stellen; 

2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de Griffie aan te bieden met 
het verzoek deze door te leiden naar de politieke avond. 

 
 

RAAD BB22.0235 
3. Onderwerp : B&W Besluit Stadsgracht - geheimhouding bijlagen 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel (22.0201910) en raadsbesluit 

(22.0201911) over de geheimhouding van documenten over de 
stadsgracht grondexploitatie als voorstel van het College aan de 

Raad vast te stellen; 
2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de Griffie aan te bieden met 

het verzoek deze door te leiden naar de politieke avond. 

   
 

RAAD BB22.0253 
4. Onderwerp : B&W Besluit herverdeling portefeuilles 

 Besluit : 1. De portefeuilleverdeling volgens bijlage vast te stellen;  
2. Het besluit doorzetten naar de Griffie met het verzoek de nieuwe 

verdeling ter info te delen met de raad. 

   
 

RAAD BB22.0258 
5. Onderwerp : B&W Besluit Consultatienotitie delegatiebesluit en verplichte 

participatie 

 Besluit : 1. Bijgaande consultatienotitie Voorbereiding delegatiebesluit en 
verplichte advisering en participatie Omgevingswet vast te stellen. 
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RAAD BB22.0259 

6. Onderwerp : B&W Besluit Oorlog in Oekraïne (7e brief) en opvang 

vluchtelingen 
 Besluit : 1. De raadinformatiebrief Oorlog in Oekraïne (7e brief) en opvang 

vluchtelingen vast te stellen; 
2. De raadsinformatiebrief Oorlog in Oekraïne (7e brief) en opvang 

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

 

   
 

 BB22.0212 
7. Onderwerp : B&W Besluit de Intentieovereenkomst voorkomen van 

segregatie en het bevorderen van integratie 

 Besluit : 1. De Intentieovereenkomst voorkomen van segregatie en het 
bevorderen van integratie aan te gaan; 

2. De burgemeester verzoeken om wethouder A. Janssen een 
machtiging te verlenen om, op grond van artikel 171 lid 2 

Gemeentewet, namens hem de overeenkomst te ondertekenen. 
 

  

   
 

 
   

 

 
   


	Aanwezig:

