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Verkoop van vijf
bouwkavels in Fase 5
van De Beljaart

Het college stemt in met het in verkoop brengen van vijf
bouwkavels in Fase 5 van De Beljaart voor particulieren.
Verkoop heeft plaats op basis van een lotingsysteem om
belangstellenden gelijke kansen te geven. In augustus 2020
heeft het college het uitwerkingsplan De Beljaart Fase 5
vastgesteld. Dit plan is inmiddels onherroepelijk. Binnen het
plan bestaat de ruimte voor het realiseren van 61 woningen.
In januari 2021 heeft het college besloten 56 kavels te
verkopen ten behoeve van projectmatig ontwikkelde
woningen. De resterende 5 bouwkavels worden nu
uitgegeven ten behoeve van particulieren die in eigen beheer
een woning kunnen realiseren. Dit vormt de afronding van de
woningbouw in De Beljaart.

Implementatie beleidsplan Preventie, Vergunningen, Toezicht en
Handhaving 2021-2024

Het college heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor
de implementatie van het beleidsplan Preventie,
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021-2024. Deze
budgetvraag wordt verwerkt in de eerstvolgende
bestuursrapportage.

Bezwaarschrift tegen
uitblijven
dwangsombesluit

Het college heeft kennis genomen van het bezwaarschrift
tegen het uitblijven van een dwangsombesluit. Het college
heeft besloten in te stemmen met de hoogte van de te
betalen dwangsom, contrair aan het advies van de
bezwaarschriftencommissie. In het advies was een bedrag
van €1082,- opgenomen. Dit wordt aangepast wegens een
onjuiste berekening en gewijzigd in een bedrag van €1172.

Kadernota 2022 van
de Diamant-groep

Het college heeft kennis genomen van de kadernota 2022
van de Diamant-groep en deelt deze ter kennisnamen met de
gemeenteraad. De Kadernota 2022 beschrijft de kaders
waarbinnen het bestuur de opdracht van de deelnemende
gemeenten vorm gaat geven. Daarmee voorziet de Diamantgroep in de behoefte van de gemeenteraden in de regio om
te weten wat er op hen af komt en wat dit financieel betekent.
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Deze kaders zijn met name financieel van aard. Met de
Kadernota is de eerste aanzet gedaan tot de nieuwe
meerjarenbegroting. Deze begroting zal via een raadsvoorstel
aan de gemeenteraad worden toegezonden, zodat een
reactie aan de Diamant-groep kan worden gegeven.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

