Besluitenlijst B&W 13 juni 2017
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan transformatiegebied Noordpoort
Besluit: De raad voor te stellen de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan
transformatiegebied vast te stellen.
- Samenvatting: De gemeente wil het transformatiegebied Noordpoort, globaal gelegen
tussen de watertoren en de rotonde politiebureau, transformeren naar een uitnodigend
gemengd gebied voor wonen, werken en recreëren. De raad heeft in april 2017
ingestemd met de vertrekpunten voor deze ontwikkeling. Deze vertrekpunten worden in
de loop van 2017 vertaald naar een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.
Dit bestemmingsplan heeft een nieuwe vorm. Zo kunnen meer aspecten van de
leefomgeving worden meegenomen en kunnen we sturen op kwaliteiten. De gemeente
wil vooraf uitgangspunten vastleggen hoe het plan wordt gemaakt en opgebouwd. Dit is
beschreven in de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan
transformatiegebied Noordpoort die nu door burgemeester & wethouders is vastgesteld.
Raadsvoorstel jaarstukken 2016
Besluit: Het aangepast raadsvoorstel aan de raad te sturen en de raad voor te stellen:
1. De jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. Het resultaat van de jaarrekening 2016 ad. € 2.387.964 als volgt te bestemmen:
a. € 95.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling;
b. € 1.000.000 toe te voegen aan de algemeen vrij besteedbare reserve;
c. Het restant van het resultaat, afgerond € 1.292.964 toe te voegen aan de
bufferreserve;
3. Restantsaldi van de reserve onderhoud wegen € 435.159 en afgesloten
grondcomplexen € 102.812 toe te voegen aan de bufferreserve en de reserve afgesloten
grondcomplexen op te heffen;
4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2016 van BDO;
5. In 2017 € 95.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden een aangepast raadsvoorstel
jaarstukken 2016 aan de raad aan, omdat twee regels niet juist waren geformuleerd.
Reactie op initiatiefvoorstel binnenstad
Besluit: Instemmen met conceptreactie en deze toezenden aan de gemeenteraad.
- Samenvatting: Uit de gemeenteraad is een initiatiefvoorstel binnenstadplan opgesteld.
Burgemeester & wethouders kunnen zich goed vinden in dit voorstel, zowel inhoudelijk
als procesmatig. Inhoudelijk wordt over Prinsenplein - Groenmarkt op een later moment
het gesprek gevoerd en De Swaenenborgh wordt met meer elan aangepakt. Procesmatig
betekent het initiatiefvoorstel dat in de perspectiefnota 2018-2021 de financiële kaders
enigszins wijzigen.
Machtiging voor vergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Besluit: Burgemeester & wethouders machtigen wethouder Ten Hulscher voor de
vergadering van de VNG.

