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0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr 32 d.d. 29 september 2020
Conform

2.

2020-16198

2

Definitieve bijdragen 2019 De Hoge Devel
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Hoge Devel B.V.;
2. De exploitatiebijdrage aan de Hoge Devel B.V. voor het jaar 2019 vast te stellen op €
613.000;
3.De beschikte aanvullende bijdrage in verband met het BTW-sportbesluit van € 79.171
vast te stellen op € 99.421 voor het jaar 2019 en het bedrag van € 20.250 na te betalen
aan de Hoge Devel B.V.;
4. De Hoge Devel B.V. toestemming te verlenen om het positief resultaat over het jaar
2019 van € 56.727 te reserveren voor toekomstige tegenvallers in dit geval specifiek de
financieel nadelige gevolgen van de corona-pandemie.
Besluit 1, 2 en 3 conform
Besluit 4 wordt: . De Hoge Devel B.V. toestemming te verlenen om het positief
resultaat over het jaar 2019 van € 56.727 te reserveren voor toekomstige
tegenvallers. In dit geval specifiek de financieel nadelige gevolgen van de coronapandemie, voor de kosten die niet door andere rijksmiddelen gedekt zijn.

3.

2020-16278

Bekendmaking uitslag draagvlakmeting BIZ Groote Lindt
Het college besluit:
over te gaan tot bekendmaking van de positieve uitslag van de draagvlakmeting BIZ
Groote Lindt middels bijgaande concept tekst.
Conform

4.

2020-16267

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden Mimosastraat 4
(zes patiowoningen)
Het college besluit:
1. in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende
ruimtelijke onderbouwing voor 6 woningen op de locatie voormalige Petruskerk
(Mimosastraat 4) en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen;
2.gezien de inhoud van de aanmeldnotitie af te zien van het opstellen van een
milieueffectrapport;
3. in te stemmen met het ontwerpbesluit tot het vaststelling van hogere waarden als
bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai (A16) en industrielawaai
(Groote Lindt/Dordt-West);
4. indien gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend
op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, het ontwerpbesluit hogere waarden te
beschouwen als een definitief besluit hogere waarden;
5. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform
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2020-16…

B & W - Besluitenlijst nr 33 d.d. 6 oktober 2020

3

Onderwerp/Besluit

Winterterrassen
Het college besluit:
1. Terrasuitbreiding in de horeca onder voorwaarden toe te staan in de periode 31
oktober 2020 t/m 31 maart 2021;
2. Aan horeca-ondernemers de gedoogverklaring onder voorwaarde af te geven
voor activiteiten als bedoeld in:
a. Artikel 2.10A, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening en/of
b. Artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en/of artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wat algemene
bepalingen omgevingsrecht;
Een en ander met de bedoeling één of meer bepaalde (tijdelijke) bouwwerken
(zoals een grote tent) voor reguliere activiteiten (horeca) tijdelijk tot en met 31
maart 2021 toe te staan en/of bepaalde activiteiten in strijd met enig bestemming
tot en met 31 maart 2021 toe te staan voor reguliere bedrijfsactiviteiten.
1. Niet handhavend op te treden tegen beslispunten 1 en 2, tenzij de voorwaarden
worden overtreden;
2. De raad middels bijgevoegde brief nader te informeren.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober
2020, met een getal van 6 volgnummers.
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