Openbare besluitenlijst vergadering College van B&W
Datum:

15 januari 2019

Aanwezig:

Voorzitter:
Secretaris:

S.C.C.M. Potters
F.G. Wietses

Wethouders:

J.A.E. Landwehr
A.E. Brommersma
D.M.P.G. Smolenaers
M.C.T. Bakker

Aanvang:
Lokatie:

nr. 2

13.30
kamer burgemeester

Portefeuille burgemeester Potters
Nummer:
11.
Onderwerp:
Het college besluit:
Nummer:
12.
Onderwerp:
Het college besluit:

270200 - Besluitenlijst nr. 1
Conform
Besluitenlijst nr. 1 vast te stellen.

270202 - Manifest Utrechtse gemeenten in kader a.s. statenverkiezing
Conform met aanpassingen
In te stemmen met het Manifest, mits de door het college gewenste wijzigingen in
het stuk worden aangebracht

Portefeuille wethouder Landwehr
Nummer:
21.
Onderwerp:
Het college besluit:

Nummer:
23.
Onderwerp:
Het college besluit:

270141 - Beslissing op bezwaar Albert Cuyplaan 50 te Bilthoven
Conform
1. Het ingediende bezwaarschift gericht tegen de geweigerde
omgevingsvergunning, voor het kappen van een vliegden op het perceel Albert
Cuyplaan 50 te Bilthoven, overeenkomstig het advies van de adviescommissie
bezwaarschriften, gegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit aan te passen door middel van een aanvullende
motivering.

269827 - Beslissing op bezwaar uitritten Herenplein 8 te De Bilt
Conform
1. In lijn met het advies van de bezwarencommissie het bezwaar tegen het
verlenen van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van uitwegen aan
het Herenplein 8 gegrond te verklaren, de vergunning in stand te houden
met aanpassing van de motivering.

Actie:
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Besluit is:
Nummer:
Onderwerp:

Openbaar
24.

Het college besluit:

269821 - Beslissing op bezwaar bouwplan Korhoenlaan 31 en 35 te
Bilthoven
Conform met aanpassingen
1. In lijn met het advies van de bezwarencommissie het bezwaar tegen het
verlenen van de omgevingsvergunning voor de aanbouwen aan de
Korhoenlaan 31 en 35 ongegrond te verklaren, de vergunning in stand te
houden onder aanvulling van de motivering.
2. De omwonenden door middel van een brief informeren over het besluit
van het college

Portefeuille wethouder Brommersma
Nummer:
Onderwerp:

32.

Het college besluit:

270095 - Schriftelijke raadsvragen over studietoelage aan studenten
met een beperking
Conform
1. De vragen te beantwoorden door middel van bijgaande brief.

Portefeuille wethouder Smolenaers
Portefeuille wethouder Bakker
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