GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 19 februari 2019
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: REO, 19.000591 / 18.004211
: Voorontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw kerk Zandweg 1C in Kruiningen
: Om de in het advies genoemde reden wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw kerk
Zandweg 1C, Kruiningen;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van 2 weken ter
visie te leggen;
3. De anterieure overeenkomst met kenmerk 18.023018 ter ondertekening voor
te leggen aan de initiatiefnemer.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

19.003396

: REO, 19.002522 / 19.000205
: Sluiten Afstemmingsregeling Dorpsraden Gemeente Reimerswaal met de
dorpsraad Yerseke.
: Om de in dit advies genoemde reden wordt geadviseerd in te stemmen met de
inhoud van de Afstemmingsregeling Dorpsraden Gemeente Reimerswaal en deze
afstemmingsregeling te laten ondertekenen door wethouder Sinke.
: Conform advies, met dien verstande dat het college de afstemmingsregeling het
komende jaar integraal wenst te actualiseren. Daarbij dient met name volle aandacht
te worden besteed aan de invulling van burgerparticipatie.
: REO, 19.001625 / 19.000238
: Start inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Klooster van
Rilland ten behoeve van de huisvesting van maximaal 300 arbeidsmigranten.
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met het bijgaande voorontwerpbestemmingsplan Klooster van
Rilland (toelichting, regels en verbeelding);
2. het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en te starten
met het vooroverleg ex artikel 3.1.1, lid 1, Bro;
3. de inspraaktermijn op 4 weken te stellen.
4. in te stemmen met de anterieure overeenkomst waarin het verplichte verhaal
van plankosten en planschade is geregeld. Tevens zijn in deze overeenkomst
afspraken gemaakt over de monitoring van de huisvesting.
5. de gemeenteraad door middel van een schriftelijke mededeling op de hoogte
brengen van uw besluit.
: Conform advies.
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