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Besluitenlijst 29 januari  2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 5 februari 2019 

 

 

1.Opening 
Burgemeester Melissant opent de vergadering. 

 

2.7052 Evenementenbeleid en locatieprofielen 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het concept evenementennota, met inachtneming van de wijzigingen met 

mandaat van burgemeester Melissant.  

2.Kennis te nemen van de concept locatieprofielen, met inachtneming van de wijzigingen met 

mandaat van burgemeester Melissant.  

3.Het concept evenementenbeleid en de concept locatieprofielen vrij te geven voor een 

informatieavond; 

4.De raad te informeren door middel van raadsinformatiebrief en in de parallelsessie van 7 maart 

2019, met in achtneming van wijzigingen met mandaat van burgemeester Melissant 

 

3.6947 Instemmen werkwijze inventarisatie begraafplaatsen 

Besluit: 

1. In te stemmen met de selectiecriteria welke gehanteerd gaan worden bij de beoordeling voor het 

opstellen van een lijst van graven met een historische betekenis, met inachtneming van de wijzingen 

met mandaat van wethouder Van Doesburg.  

2. Een lijst van graven met een historische betekenis op te (laten) stellen; 

3. De kosten hiervoor ad € 11.300 te dekken uit de beschikbare exploitatiebudget openbaar groen 

2019. 

 

 

4.6987 Verzoek wijzigen IHP Oost De Regenboog, locatie Retranchement 

Besluit: 

1. In te stemmen met vervangende nieuwbouw voor de Regenboog, locatie Retranchement 3. 

2. Hiervoor een bedrag van € 1.275.000 beschikbaar stellen aan het schoolbestuur, waarvan 

a. € 850.000 uit bestaande investeringsmiddelen IHP-Oost; 

b. € 150.000 uit de beschikbare “knelpuntenpot” Voortgezet onderwijs; 



c. € 275.000 als investeringsbudget beschikbaar te stellen. De hieruit voortkomende (kapitaal)lasten 

worden gedekt uit de huur, die wordt doorberekend aan de SKG. 

3. Voor het beschikbaar stellen van de onder punt 2c genoemde investeringsmiddelen, de raad 

voorstellen een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen conform bijgaand raadsvoorstel. 

4. Deze financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 

5.7000 Kinderpardon 

Besluit: 

1.In te stemmen met de brief ‘motie Kinderpardon’ aan de staatssecretaris de heer Harbers van Justitie 

en Veiligheid inzake het Kinderpardon. 

 

6.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 22 januari 2019 

 

 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 4 

                                      

Er zijn deze week geen circulaire besluiten. 

 
 


