BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE KAMPEN VAN 26 JULI 2011
OPENBARE BESLUITEN
001

Onderwerp Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19
juli 2011.
Besluit: Vastgesteld.
Openbaarheid: Openbaar maken
Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van

002

Onderwerp Nota van het team Onderwijs en Sport van 14/07/2011 nummer 11ADV00232
over Stand van zaken kunstgrasvelden.
Besluit: Voor kennisgeving aan te nemen.
Middels informatienota ter kennis aan de raad brengen met inbegrip van de besluiten onder 6
en 12.
Openbaarheid: Openbaar maken

003

Onderwerp Nota van het team Onderwijs en Sport van 13/07/2011 nummer 11ADV00225
over Ondertekening intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst Special Heroes
Besluit: Wethouder P.H. Treep namens uw college de intentieverklaringen en
samenwerkingsovereenkomsten te laten tekenen van het project Special Heroes.
Openbaarheid: Openbaar maken

004

Onderwerp Nota van het team Cultuur van 18/07/2011 nummer 11ADV00236 over
Vaststelling subsidie 2010 Bibliotheek
Besluit: Uw college wordt voorgesteld om:
1.De subsidie 2010 voor de Openbare bibliotheek Kampen definitief vast te stellen op €
1.093.340,--.
2.Conform art. 7 van het Prestatiecontract 2009-2012 goedkeuring te verlenen aan het
bestuur van de bibliotheek voor de reservering van het positieve exploitatieresultaat van €
65.783,-- en dit bedrag alsvolgt te bestemmen:
-Egalisatiereserve:
€ 35.783,--Bestemmingsreserve herinrichting: - 30.000,-Totaal:
€ 65.783,-Openbaarheid: Openbaar maken

005

Onderwerp Nota van het team Personele en Juridische Zaken en Communicatie van
11/07/2011 nummer 11ADV00205 over Jaarverslag 2010 Bezwaarschriftencommissie en
Rapportage klanttevredenheidsonderzoek bezwaarschrifte
Besluit: 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2009 van de Bezwaarschriftencommissie.
2. Kennis te nemen van het rapport 'Behandeling van bezwaarschriften, Onderzoek naar de
tevredenheid over de behandeling van bezwaarschriften door de gemeente Kampen'.
3. Kennis te nemen van de besluiten van de Directie naar aanleiding van genoemd jaarverslag
en rapport.
Openbaarheid: Openbaar maken

006

Onderwerp Nota van het team Projecten van 12/07/2011 nummer 11ADV00219 over
Kantoren Europa-allee en aanleg kunstgrasveld(en) sportpark De Venen / De Maten
Besluit: 1. In te stemmen met bijgevoegde koop- en realisatieovereenkomst;
2. De bestemmingsplanprocedure te starten direct nadat de overeenkomst door alle
partijen is getekend;
3. Begrotingswijziging nr. 633 vast te stellen.
4. Aanbestedingsprocedure nu opstarten;
5. De Gilden verzoeken planschadeovereenkomst te tekenen.
Openbaarheid: Het besluit openbaar maken maar niet de onderliggende nota/de bijbehorende
overeenkomst

007

Onderwerp Nota van het team Participatie en Zorg van 12/07/2011 nummer
11ADV00212 over Voortgang Beleidsgestuurde contractfinanciering.
Besluit: De brief van de Stichting Cares van 23 juni 2011 met bijgaande brief te beantwoorden
Openbaarheid: Onder ermbargo tot 28 juli.

009

Onderwerp Nota van het team Onderwijs en Sport van 14/07/2011 nummer 11ADV00231
over Jaarrekening zwembaden 2009.
Besluit: De jaarrekening zwembaden 2009 vast te stellen met een tekort van € 127.713,00
Openbaarheid: Openbaar maken

010

Onderwerp Nota van het team Beleidsontwikkeling en Advisering van 06/07/2011
nummer 11ADV00198 over Beantwoording vragen fractie Gemeentebelang Kampen
Besluit: Beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen Kampen inzake
de woningbouw Zwolle vaststellen.
Openbaarheid: Openbaar maken

011

Onderwerp Nota van het team Ondersteuning van 05/07/2011 nummer 11ADV00197
over Draagkrachtpercentage bijzondere bijstand kosten beschermingsbewind bij
samenloop met - traject WS
Besluit: In te stemmen met wijziging draagkrachtpercentage bijzondere bijstand naar 100 %
met betrekking tot kosten beschermingsbewind bij samenloop traject Wet schuldsanering
natuurlijke personen ( WSNP).
Openbaarheid: Openbaar maken

012

Onderwerp Nota van het team Onderwijs en Sport van 14/07/2011 nummer 11ADV00230
over Uitkomst aanbesteding kunstgrasvelden 2010.
Besluit: Kennis te nemen van de financiële uitkomsten aanleg kunstgrasvelden 2010.
Openbaarheid: Openbaar maken

013

Ondewerp: Nota van het team Onderwijs en Sport van 17/07/2011 nummer 11ADV00229
over Ondertekening convenant "Partnership Gemeente Kampen en het Olympisch
Netwerk Overijssel".
Besluit: Wethouder P.H. Treep namens uw college het convenant te laten ondertekenen.
Openbaarheid: Openbaar maken.

014

Onderwerp: Nota van het team Vergunningen van 19/07/2011 nummer 11ADV00241 over
aanvraag bouwvergunning Zwolseweg 135.
Besluit: 1. Een bouwvergunning met ontheffing op basis van artikel 3.6 Wro te verlenen voor
het bouwen van een schuur.
2. De vergunningaanvrager te informeren door middel van het toesturen van het
ontwerpbesluit.
Openbaarheid: Onder embargo tot 28 juli.

015

Onderwerp: Nota van het team Projecten van 20/07/2011 nummer 11ADV00177 over
Anterieure overeenkomst Sonnenbergkwartier/ tuincentrum Koster.
Besluit: 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst 'Sonnenbergkwartier/ terrein
Koster'
2. De interieure overeenkomst Sonnenbergterrein/ terrein Koster ter informatie aan
de raad aan te bieden.
3. De bijgevoegde begrotingswijzing (nummer wijziging 632) vast te stellen.
Openbaarheid: Onder embargo tot 28 juli.

016

Onderwerp: Nota van het team Toezicht en Handhaving van 13/07/2011 over
Handhavinguitvoeringsprogramma 2011.
Besluit: 1. Het voorliggende handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 vast te stellen;
2. Het handhavinguitvoeringsprogramma 2011 ter kennis te brengen aan de raad.
Openbaarheid: Openbaar maken.

018

Onderwerp Nota van het team Projecten van 21/07/2011 over gunnen opdracht tot
advisering en begeleiding ontwikkeling en bouw zwembad.

Besluit In te stemmen met het advies van de stuurgroep Zwembad en op basis daarvan:
•
Voorlopig de opdracht tot advisering en begeleiding en realisering van het nieuwe
zwembad te gunnen aan Andres Cum Suis;
•
De gunning vrijwillig te publiceren in de Publicatie van de EU conform artikel 9 WIRA;
•
Definitief de opdracht te gunnen na afloop van een stand-still termijn van 15 dagen
(Alcatel-termijn)
Openbaarheid: Het besluit openbaar maken maar niet de onderliggende nota/de bijbehorende
overeenkomst

