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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. 
van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van 
der Laan, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-054283 - 127722 

Onderwerp Vaststelling verrekenplicht politieke ambtsdragers 2017 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

te besluiten dat:  

1. op 2 leden van het college van burgemeester en wethouders de 
verrekenplicht over het jaar 2017 niet van toepassing is. 

2. op 3 leden van het college van burgemeester en wethouders de 
verrekenplicht over het jaar 2017 weliswaar van toepassing is, maar 
dat er geen verrekening zal plaatsvinden van eventuele 
neveninkomsten. 

Samenvatting Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verplichte vaststelling van een 
eventuele verrekenplicht van neveninkomsten van politieke ambtsdragers. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-012546 - 128133 

Onderwerp Aanmeldingsnotitie vorm-vrije m.e.r. beoordeling Greveling fase 1 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gemeenteraad voor te stellen te besluiten dat geen milieueffectrapportage 
in het kader van het Besluit m.e.r. benodigd is ten behoeve van 
bestemmingsplan Greveling fase 1 op de locatie Grevelingstraat,  voormalig 
terrein Ruigrok - Den Dekker. 
  

Samenvatting Op 30 mei 2017 heeft u ingestemd met het in procedure brengen van het 
bestemmingsplan Greveling fase 1 via de coördinatieregeling. Dit plan maakt de 
realisatie van 25 grondgebonden woningen mogelijk aan de Grevelingstraat op 
de voormalige locatie van Ruigrok - Den Dekker. Later is de overeenkomst 
ondertekend en is aan het bestemmingsplan, op advies van de Omgevingsdienst 
West-Holland, een akoestisch onderzoek toegevoegd. Vanwege een 
wetswijziging is er nu een aanmeldingsnotitie vorm-vrije m.e.r. opgesteld. De 
gemeenteraad is het bevoegd gezag om hier op te beslissen. Het 
ontwerpbestemmingsplan is nu gereed voor terinzagelegging. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028893 - 130120 

Onderwerp Gebiedsgericht werken Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het concept gebiedsperspectief van de Duin- en 
Bollenstreek (kengetallen, opgaven en ambities) 

2. Akkoord te gaan met de vervolgstappen in het proces om te komen 
tot gebiedsgericht werken 

3. Een portefeuillehouder aan te wijzen die samen met de burgemeester 
op 18 september het bezoek in Bollen-6-verband voorbereidt. 

  

Samenvatting Op 9 oktober is een werkbezoek van gedeputeerde staten georganiseerd aan de 
Duin- en Bollenstreek. Onderwerp op de agenda is het gebiedsgericht werken. 
Dit bezoek wordt gezien als het startpunt van het vervolg van het gebiedsgericht 
werken en het moment om te spreken over de uitgangspunten hiervoor. Met dit 
besluit stemt u in met de voorbereiding hiervoor en het vervolgproces na 9 
oktober. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-057157 - 134206 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 4 september 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van 4 september 2018 vast te stellen  

  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


