
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 8 november 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
R. de Jong, wethouder
M.C.A. Vellinga — Beemsterboer, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 1 november 2022
• Conform vastgesteld.

3. 2nov22, Beantwoording schriftelijke vraag Lijst Fier; conceptbesluit:
• In te stemmen met de reactie op de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de

huisvestingsverordening.
• De opgestelde antwoord brief te verzenden naar de indiener van de vragen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De fractie van Lijst Fier heeft een schriftelijke vraag gesteld over de maximale termijn waarop iemand
ingeschreven mag zijn op de lijst van woningzoekenden zonder actief te reageren op te huur
aangeboden woningen. Het college heeft deze vraag beantwoord in bijgevoegde antwoordbrief.

4. 26okt22, Functiewijziging Lutinelaan 4; conceptbesluit:
• In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan.
• In te stemmen met de bereidheid uitte spreken af te willen wijken van het bestemmingsplan.
• In te stemmen met het berichten van initiatiefnemer dat een plan kan worden ontwikkeld en dat

daarvoor een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.
Besluit:
• Conform vastgesteld. In de brief wel duidelijk de kaders meegeven.

Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend om de bedrijfsbestemming van het perceel Lutinelaan 4 te
beëindigen en het gebruik van het perceel te wijzigen ten behoeve van wonen in de vorm van
personeelshuisvesting al dan niet in combinatie met een werkplaats en opslag. Deze functiewijziging
is in strijd met het bestemmingsplan. Het college is positief over het beëindigen van een
bedrijfsperceel in het dorp en de omzetting van het gebruik naar een woonfunctie in de vorm van
huisvesting van personeel. Het college heeft de bereidheid uitgesproken in principe medewerking te
willen verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. Initiatiefnemer kan daarvoor een plan
ontwikkelen en een omgevingsvergunning aanvragen.



1c

5. Map ‘ter kennisname”

6. Map ‘ter bespreking”
* vertegenwoordiging in cie. IMF: weth. Vellinga wordt namens het college voorgedragen.
* raadsmemo inzake Opnamestop behandelcentrum Woodbrookers — akkoord.

7. Map ‘uitnodigingen”

8. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

9. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

10. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

11. Keekopdeweek”

Vastgesteld op 15november2022

gemer secretais-directeur


