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1. Besluitenlijst nr 10 d.d. 06 maart 2012
Vaststelling besluitenlijst nr 10 d.d. 06 maart 2012
Besluit:
Besluitenlijst nr 10 d.d. 06 maart 2012 is vastgesteld.
2. WV / P&R – ADV – 12.01262
Venen Oost – gebruiksovereenkomsten Zorgpartners Midden- Holland en GB Vastgoed
Besluit:
1. Instemmen met de gebruiksovereenkomst van 14 februari 2012 met Stichting Zorgpartners
Midden-Holland voor het tijdelijk gebruiken van een gedeelte van de voormalige
basisschool De Venen te Reeuwijk;
2. Instemmen met de gebruiksovereenkomst van 14 februari 2012 met GB Vastgoed BV voor
het tijdelijke gebruiken van het overige gedeelte van de voormalige basisschool De Venen
te Reeuwijk.
3. WV / P&R – ADV – 11.0794
Huurovereenkomst tijdelijk winkelcentrum Reeuwijk-Brug
Besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van de tijdelijke huurovereenkomst tussen gemeente,
Ontwikkelings-Bouwcombinatie Reeuwijk en TOP Vastgoed Reeuwijk bv ten behoeve van
een tijdelijk winkelcentrum in de Oude Tol;
2. De financiële€ consequenties van de tijdelijke huurovereenkomst worden verwerkt in de
volgende herziening van de grondexploitatie Oude Tol II fase 2. Dit betreft het aanleggen
van een dam in de singel (€ 10.000) en het later ontwikkelen van een perceel grond,
waardoor begrote inkomsten pas later worden gerealiseerd.
4. WV / P&R – ADV – 12.01291
Verkoop perceel grond Koningin Wilhelminastraat 88 – 90 te Reeuwijk-Brug, met als erfpachter
Vierstroomzorgring B.V., aan Woningbouwvereniging Reeuwijk voor de bouw van zes
starterswoningen.
Besluit:
1. Het perceel grond aan de Koningin Wilhelminastraat 88-90 Reeuwijk-Brug laten taxeren
met als toekomstige bestemming wonen en

2. Het voeren van onderhandelingen met Woningbouwvereniging Reeuwijk om te komen tot
voorwaarden voor de verkoop van het perceel onder het voorbehoud van bestuurlijke
instemming met het onderhandelingsresultaat.
5. HV / P&R – ADV – 11.00503
Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van B&W van de vm gemeente Reeuwijk d.d.
15 december 2009 tot het afwijzen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade in
verband met woningbouw in het project in het project Reesvelt te Reeuwijk-Dorp.
Besluit:
Advies van de adviescommissie voor bezwaarschriften overnemen en het bezwaar
ontvankelijk, doch ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten.
6. HV / P&R – ADV – 12.01151
Harmonisatie handhavingsstrategie grond, bagger en bouwstoffen Midden-Holland
Besluit:
Bijgevoegde handhavingsstrategie grond, bagger en bouwstoffen Midden-Holland vaststellen.
7. HV / P&R – ADV – 12.01089
Opnieuw vaststellen ‘Beleidsregels voor bodemonderzoek’ bij bedrijven
Besluit:
Bijgevoegde notitie ‘beleidsregels voor bodemonderzoek bij bedrijven’ vaststellen.
8. HV / P&R – ADV – 12.01261
Planschade vanwege wijzigingsplan ‘Perceel nabij Westeinde 79’
Besluit:
1. Op basis van het advies van Van Oosten Planschade Advies BV, aan de heer en mevrouw
Van Ingen een tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 van de Wro toekennen, te
vermeerderen met de wettelijke rente;
2. Geen kosten van rechtsbijstand of deskundige bijstand vergoeden;
3. Accoord gaan met conceptbrief aan de adviseur van familie Van Ingen.
9. HV / P&R – 12.01167
Project locatie ’s Gravenbroekseweg 118 t/m 124-1 in Reeuwijk, aanleg pad
Besluit:
Instemmen met het verplaatsen van het pad ten behoeve van mevrouw Hanswijk en mevrouw
Oosterwijk naar de oostzijde van de kavel van de heer Van Vliet en met de heer Van Vliet,
conform de in de toelichting van dit advies opgenomen voorwaarden, een overeenkomst
afsluiten.
10.WV / W&I – ADV – 12. 01276
Besluit op bezwaar inzake het besluit tot beëindiging van hulp bij het huishouden
Besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren conform advies van de commissie
bezwaar- en beroepschriften;
2. Het bestreden besluit ongewijzigd handhaven.
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11.WV / W&I – ADV – 12.01277
Besluit op bezwaar tegen afwijzing van een aanvraag voor een autoaanpassing
Besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren conform advies van de commissie
bezwaar- en beroepschriften;
2. Het bestreden besluit ongewijzigd handhaven.
12.WV / W&I – ADV – 12.01278
Besluit op bezwaar inzake het herzien en terugvorderen van het recht op WWB
Besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren conform advies van de commissie
bezwaar- en beroepschriften;
2. Het bestreden besluit ongewijzigd handhaven.

Besluitenlijst College B & W d.d. 13 maart 2012

Pagina 3/3

