
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014, nr. 012 OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: F.L.J. Bruning 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers 
Weth. III: H. Beelen 
  
 

Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing 
1.      Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 

11 maart 2014 
 

18-03-14 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW14.0063/RG 

 
ADV3  B&B Wijzigen agrarische bestemming in woonbestemming voor perceel  

't Looweg 2. 
Voorstel:  
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan " 't Looweg 2" en dit plan 
 voor zienswijzen ter inzage te leggen; 
2. Indien tijdens de inzagetermijn geen zienswijze(n) zijn ingediend, het 
 Wijzigingsplan " 't Looweg 2" definitief vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b.  
– Raad t.k.n.  
 

18-03-14 Conform advies.  
 

3.  BW14.0067/GB 
 

ADV3  B&B Regionale inkoop van individuele voorzieningen jeugdhulp 
Voorstel:  
1. In te stemmen met de voorgestelde lijn van het inkoopmodel voor 
 individuele voorzieningen: bestuurlijk ingericht aanbesteden 
2.  In te stemmen met het model voorloopovereenkomst als benodigde 
 tussenstap naar het inkoopmodel t.b.v. het Regionaal Transitie 
 Arrangement (RTA)  
3.  In te stemmen met de bestuurlijke opdracht aan de regionale 
 projectorganisatie om de inkoop van individuele voorzieningen op basis 
 van voorstel 1. en 2. uit te werken. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 

18-03-14 Conform advies. 
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4.  BW14.0060/RG 
 

ADV3  B&B Hernieuwde beslissing op bezwaar herontwikkeling Jan Somerstraat 1-3 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de uitspraak inzake het hoger beroep en beroep van 
 bouwbedrijf H.J. Kok Lochem B.V.; 
2. De bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 23-04-2008 ontvankelijk 
 te verklaren; 
3. De bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 23-04-2008 deels 
 gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
4. Na heroverweging de vrijstelling ex art. 19 lid 2 WRO alsmede de daaraan 
 gekoppelde bouwvergunning alsnog te weigeren; 
5. Compensatie aan bouwbedrijf Kok uit Lochem toe te kennen ten aanzien 
 van gemaakte kosten ter hoogte van € 745,-  plus wettelijke rente. 
6. Op grond van artikel 4:18 van de Awb een dwangsom van € 220,- uit te 
 keren plus de wettelijk bepaalde extra dwangsom voor elke dag dat het 
 besluit later wordt verzonden dan 18 maart 2014.   
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n.  

18-03-14 Conform advies. 
 

 


