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

gehouden op 23 augustus 2022 om 10:30 uur. 
 

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

F. Vermeulen, burgemeester 

G. van Vulpen 
A.M.E. Janssen 

E. Bijleveld 
J. de Wit, secretaris 

K.E. van Reekum, notulist 
 

Afwezig met kennisgeving: 

M.D. Hulshof 
 

 

 
 BBN22.0030 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 5 juli 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

   
 

 BBN22.0031 
2. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 11 juli 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
   

 
 BBN22.0032 

3. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 14 juli 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

   
 

 BBN22.0033 
4. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 11 augustus 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
   

 
RAAD BB22.0223 

5. Onderwerp : B&W Besluit RIB misstanden kamerverhuur 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief Misstanden kamerverhuur vast te stellen; 

2. Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
 

 
RAAD BB22.0224 

6. Onderwerp : B&W Besluit Artikel 39 vragen van CDA met betrekking tot 

het rapport 'Met te weinig genoegen nemen' 
 Besluit : 1. De brief met de beantwoording van de artikel 39-vragen van de 

fractie CDA inzake het rapport Met te weinig genoegen nemen vast 
te stellen; 

2. Deze brief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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 BB22.0231 
7. Onderwerp : B&W Besluit het valststellen van hogere geluidswaarden voor 

bestemmingsplan de Dreijen 
 Besluit : 1. Vaststellen hogere grenswaarden voor bestemmingsplan de 

Dreijen 

 
   

 
 BB22.0220 

8. Onderwerp : B&W Besluit Beëindigen intentieovereenkomst en 
gebruiksovereenkomst Mansholtlaan 4 

 Besluit : 1. De intentieovereenkomst en gebruiksovereenkomsten inzake 

Mansholtlaan 4 met Plant-e formeel te beëindigen; 
2. De brief aan Plant-e inzake de formele beëindiging van de 

overenkomsten versturen (bijlage A). 
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