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Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Ekehaar
Het college besluit:
1. Het advies van de commissie grotendeels over te nemen, het
bezwaarschrift gegrond te verklaren, de verleende omgevingsvergunning
van 27 januari 2020, met verbetering van de motivering, in stand te laten
en een proceskostenvergoeding toe te kennen;
2. Bezwaarmaker via een conceptbrief op de hoogte stellen van het
besluit.
Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek om planschade ten behoeve van
Asserstraat 2 Gieten
Het college besluit:
1.Conform het advies van de Commissie van advies voor de
bezwaarschriften, het bezwaarschrift van bezwaarmaker ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
2.De verzoeken om een vergoeding van de proceskosten en van de
kosten die gemaakt zijn om te reageren op het conceptadvies af te
wijzen;
3.Een dwangsom vast te stellen voor elke dag dat u te laat bent met het
nemen van een beslissing op bezwaar;
4. Bezwaarmaker via een brief op de hoogte te stellen van het besluit.
Verzoek tot achtervang bij financiering Woningstichting de Volmacht
Het college besluit in te stemmen met het fungeren als achtervang voor
een financiering van € 2 mln. voor Woningstichting de Volmacht.
Bestuur MFC de Boerhoorn
Het college besluit:
1. In te stemmen met de benoeming van de volgende personen als leden
van het bestuur voor de in oprichting zijnde stichting voor het beheer van
MFC de Boerhoorn;
- Mevr. Monique van Wieren;
- Dhr. Peter Stol;
- Dhr. Wim Hoitzing;
- Dhr. Jan Emmens;
- Dhr. Johan Dijk.
2. De kandidaten te informeren over hun benoeming middels een brief;
3. Een persbericht uit te doen gaan.

Zienswijze voorgenomen besluit Minister van Economische Zaken ten
aanzien van Wob verzoek met betrekking tot dossier Windpark
Oostermoer
Het college besluit conform advies geen gebruik te maken van de
geboden mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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