Vergadering van B en W
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14-01-2020
03

Lilian Schreurs

MANDATENLIJST -OPENBAAR
Integrale veiligheid
1.

Ontheffing sluitingsuur en
schenktijden

Besloten is muziekvereniging V.I.O.S. te Mijdrecht
ontheffing te verlenen van het sluitingsuur +
schenktijden in de inrichting Windmolen 77 te Mijdrecht
in de nacht van dinsdag 31 december 2019 op
woensdag 1 januari 2020 tot 03.00 uur.

2.

Oud en Nieuwfeest

Besloten is vergunning te verlenen voor het het houden
van een Oud en Nieuwfeest in een schuur op het
perceel Waverveensepad 18A te Vinkeveen op dinsdag
31 december 2019 van 21.00 uur tot 05.00 uur.

3.

Kansspelautomaten

Besloten is hotel café ’t Meertje te Vinkeveen
vergunning te verlenen voor het aanwezig hebben van 2
kansspelautomaten in de inrichting gevestigd aan
Achterbos 101 te Vinkeveen gedurende het jaar 2020.

4.

Ontheffing sluitingsuur

Besloten is partycentrum De Vink te Vinkeveen
ontheffing te verlenen van het sluitingsuur in de
inrichting Herenweg 55 te Vinkeveen in de nacht van
dinsdag 31 december 2019 op woensdag 1 januari
2020 tot 04.00 uur.
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5.

Fietstoertocht

Besloten is aan de stuurgroep Joop Zoetemelk Classic
een verklaring van geen bezwaar af te geven voor
gebruik wegen voor zover gelegen binnen onze
gemeente ten behoeve van een fietstoertocht op
zaterdag 21 maart 2020.

6.

Straatfotografie

Besloten is aan LifoFoto te Westwoud een verklaring
van geen bezwaar af te geven voor het maken van
straatfoto’s tijdens festiviteiten in onze gemeente
gedurende het jaar 2020 mits de organisatoren van de
betreffende festiviteiten hier toestemming voor verlenen.

7.

Kennisgeving incidentele
festiviteit

Er is kennis genomen van een incidentele festiviteit in
de horeca-inrichting van Tennishal De Ronde Venen
gevestigd aan Dr. J. van der Haarlaan 3 te Mijdrecht op
zaterdag 11 januari 2020 van 16.00 uur tot 01.00 uur.

8.

Loterij

Besloten is het Hoefse Jeugdkamp vergunning te
verlenen tot het organiseren van een kansspel in het
gemeenschapshuis de Springbok, de Hoef Oostzijde
61A te De Hoef op vrijdag 31 januari 2020 ten behoeve
van het Hoefse jeugdkamp in 2020.

9.

Stroopwafelactie

Besloten is korfbalvereniging Atlantis vergunning te
verlenen voor het houden van een stroopwafelactie in
de dorpen Mijdrecht en Wilnis op vrijdag 3 april 2020
van 18.00 tot 20.30 uur.

10.

Tentfeest

Besloten is een vergunning te verlenen voor het houden
van een tentfeest genaamd Gekke Beesten Feest op
het perceel aan de Gagelweg 3 te Wilnis, op zaterdag
11 april van 21.00 uur tot 04.00 uur.

Personele aangelegenheden
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Subsidies
01.

Jaarlijkse subsidie 2019

Verlenen van € 5.000 subsidie aan WAC De Ronde
Venen voor gevraagd en ongevraagd advies over
woningbouwprojecten.

02.

Subsidie gemeentelijk
monument Amstelkade 72 te
Wilnis

Vaststellen en uitbetalen van € 11.017,00 aan de
eigenaren voor funderingsherstel (€ 10.000) en enkele
bijkomende werkzaamheden. Bedrag is gelijk aan de
voorlopige toekenning; het werk is uitgevoerd in
overeenstemming met de subsidieverordening (2015).

Omgevingsvergunningen

Secretaris, Lilian Schreurs
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