Besluitenlijst Weesp openbaar
bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2012
Besl.nr.

Onderwerp

Besluit

Z.20172/D.152

Privacyreglement 2012

In te stemmen met het privacyreglement BRP
2012.

Z.20170/D.151

Beheerregeling BRP 2012

In te stemmen met de Beheerregeling BRP
2012.

Z.20195/D.153

Informatiebeveiligingsplan GBA &
Waardedocumenten 2012

In te stemmen met het Informatiebeveiligingsplan
GBA & Waardedocumenten 2012.

Z.20241/D.155

Besteding Iza gelden

Het te ontvangen bedrag van de tweede tranche
liquidatiegelden IZA Nederland, zijnde € 22.607,toe te voegen aan het opleidingsbudget 2012.

Z.17710/D.98

Opheffen geheimhouding en
verstrekken besluit

- Alsnog te besluiten de geheimhouding rond de
beslissing tot het instellen van een onderzoek
naar de woonplaats van een raadslid op te
heffen;
- Tevens te beslissen het besluit tot het instellen
van het onderzoek – vanwege beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur – aan de heer J.H.T.
te verstrekken.

Z.19658/D.118

Samenwerkingsovereenkomst
jeugdsportfonds

- Teneinde kinderen/jongeren van minder
draagkrachtige ouders/verzorgers in staat te
stellen te kunnen sporten een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met
het Jeugdsportfonds Noord-Holland. Deze
organisatie gedurende drie jaar een garantie te
verstrekken van € 7.500,- voor de
sportbeoefening van maximaal 30
kinderen/jongeren in de leeftijd 6 tot 18 jaar.
- Voornoemd bedrag te dekken uit
onderuitputting Activiteitenregeling Sociale
Zaken.
- Gebruik te maken van de mogelijkheid een
aanvullende subsidie aan te vragen bij de
provincie Noord-Holland op grond van de
Uitvoeringsregeling Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds Noord Holland voor een
verdubbeling van het aantal kinderen/jongeren
uit Weesp naar 60.

Z.18253/D.136

Gunning herinrichting Aetsveldselaan
e.o.

In te stemmen met de gunning van de
civieltechnische werkzaamheden aan de laagste
inschrijver, Van Raaijen Groep bv te Almere.

Z.19673/D.119

Verzoek huurvermindering fort

In te stemmen met huurvermindering voor de
Historische Kring voor het gebruik van de nis in
het Toren Fort Ossenmarkt.

Besluitenlijst Weesp openbaar
bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2012
Besl.nr.

Onderwerp

Besluit

Z.18886/D.117

Intrekken startnotitie masterplan
begraafplaatsen

Intrekken Startnotitie Masterplan
Begraafplaatsen.

Z.18496/D.154

Klacht van de heer Vermeulen over
het niet nakomen van een toezegging

De klacht van de heer Vermeulen ongegrond te
verklaren.

Z.12088/D.159

Adviesnota
voorontwerpbestemmingsplannen
Landelijk Gebied Weesp en
Bedrijventerreinen Weesp

1.Het voorontwerpbestemmingsplan
Bedrijventerreinen Weesp vrijgeven voor
inspraak/vooroverleg;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk
Gebied Weesp vrijgeven voor
inspraak/vooroverleg;
3. De bekendmaking van de
voorontwerpbestemmingsplannen publiceren in
de Staatscourant en het WeesperNieuws en voor
6 weken ter inzage leggen.

Z.19882/D.132

Rioolheffing bij baggerwerkzaamheden - Het verzoek van de VWGV om de rioolheffing
in de Vecht
wegens baggerwerkzaamheden tijdelijk
achterwege te laten, afwijzen;
- Instemmen met verzending van bijgaand
antwoord van de heffingsambtenaar.

Z.20280/D.156

Keuze bureau voor het opstellen van
een rapportage omtrent de kosten voor
het aanleggen van een spoortunnel
onder de Vecht

* Bureau Fakton opdracht te verstrekken voor
het uitvoeren van een onderzoek naar de kosten
voor het aanleggen van een tunnelbak, zoals
omschreven in de Visie Spoortunnel Weesp.
* De kosten te verwerken in de
projectadministratie voor de Visie Spoortunnel
Weesp, conform het raadsbesluit d.d. 29-092011 (Z.14970/D.10077).

Burgemeester en wethouders van Weesp,

J.H.C.M. Biemans
Secretaris

B. Horseling
Burgemeester

