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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Schellevis, secretaris 
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Zaak / doc nr Z-18-038782 - 85175 

Onderwerp Herbenoeming van leden commissies Culturele Zaken en Kunstaankopen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De leden van de commissies Culturele Zaken en Kunstaankopen te 
herbenoemen met terugwerkende kracht per 1 april 2018. 

Samenvatting De huidige commissies Culturele Zaken en Kunstaankopen functioneren goed. 
De commissieleden hebben mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt dat zij 
graag herbenoemd willen worden. Op grond van het 'Instellingsbesluit 
commissie Culturele Zaken' en het 'Instellingsbesluit commissie Kunstaankopen' 
benoemt het college de leden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039517 - 99521 

Onderwerp aanschrijven strijdig gebruik De Duif Westerdreef 49 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De eigenaar van De Duif het voornemen kenbaar te maken een last onder 
dwangsom op te leggen in verband met het strijdige gebruik van zijn pand 
2. De bereidheid uit te spreken, mee te willen denken aan een andere 
bestemming van het pand 
3. De door de eigenaar voorgestelde opties echter niet geschikt te achten 
  

Samenvatting Sinds december 2017 worden in De Duif arbeidsmigranten gehuisvest door een 
uitzendbureau. Dit gebruik strookt niet met de bepalingen uit het 
bestemmingsplan. Ook is het niet wenselijk het gebruik te legaliseren. De 
eigenaar zal het pand dus conform de bestemming moeten (laten) gebruiken. 
Eigenaar en gebruiker ontvangen een aankondiging van het opleggen van een 
last onder dwangsom om dit gebruik af te dwingen. Tegelijkertijd is het college 
bereid mee te denken over een nieuw gebruik van pand / perceel, mocht dit 
nodig zijn voor de exploitatie. Een dergelijk gebruik moet wel passen in de 
omgeving. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-043888 - 100111 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 01.05.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 1 mei 2018 vast te stellen. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


