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ONDERWERP
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Ontwerpbestemmingsplan “Grijpskerk-Noord –

Instemmen met de reactie op de inspraakreacties.

uitbreiding NAM-locatie”

Het mailbericht van de heer J.G. Buijze en de brief van de heer D. van der
Plas overeenkomstig bijgaande conceptbrieven beantwoorden.
Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan.
Overeenkomstig afspraak met de NAM en zoals in het overleg aan de
hinderondervindende personen van het LFG meegedeeld, het
ontwerpbestemmingsplan voor de duur van zes weken ter inzage leggen en
de voornoemde betrokkenen hiervan in kennis stellen.

Energie in Beeld

Internetapplicatie ‘Energie in Beeld’ voor een jaar aanschaffen en ten laste
leggen van het klimaatbeleid.

Brief aan Dorpsbelangen Grijpskerk over loden

Instemmen met de inhoud van de brief.

koker

Verzenden van de brief.

Het verzoek tot starten van een growshop in het

Geen medewerking verlenen aan het verzoek tot het starten van een

bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein

growshop, dit in verband met strijd met het bestemmingsplan.

Mokkenburg te Noordhorn
Aanvraag vergunning van de heer J.P. Heemstra,

Aan de heer J.P. Heemstra, Wigbold van Ewsumstraat 14 te Kommerzijl

Wigbold van Ewsumstraat 14 te Kommerzijl

vergunning verlenen tot tijdelijke verhuur van het pand aan de Wigbold
van Ewsumstraat 14 te Kommerzijl.

Tijdelijke verhuur o.g.v. Leegstandswet

Wold en Waard berichten dat vergunning wordt verleend voor de tijdelijke

A. Harkemaweg 23 te Aduard

verhuur van het pand A. Harkemaweg 23 te Aduard.

Eindverantwoording restauratie molen De Fortuin

De concept-eindverantwoording van de restauratie van molen De Fortuin

te Noordhorn

te Noordhorn vaststellen. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed
conform bijgaande conceptbrief verzoeken de toegekende subsidie
definitief vast te stellen op basis van de eindverantwoording.

Cofinanciering Leaderproject lange-afstand-

Instemmen met het beschikbaar stellen van : 2.500 voor het cofinancieren

wandelpad “Streekpad Westerkwartier Plus”

van het Leaderpoject lange-afstand-wandelpad “Streekpad Westerkwartier
Plus”.
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Het genoemde bedrag ten laste brengen van het budget bestemd voor
cofinanciering LEADER vanuit de reserve Plattelandsbeleid.
DLG informeren door bijgaande conceptbrief.
De raad informeren via de infomap.

Begroting en jaarrekening 2099 stichting Cultureel

De begroting 2009 van de stichting Cultureel Centrum Zuidhorn voor

Centrum Zuidhorn

kennisgeving aannemen. Op grond van de jaarrekening 2009 van de
stichting Cultureel Centrum Zuidhorn de subsidie 2009 vaststellen op :
102.972. De stichting hierover informeren door bijgaande conceptbrief.

Actiepuntenverslag van het bestuurlijk overleg op

Het verslag van het bestuurlijk overleg op 18 januari 2011 met het bestuur

18 januari 2011 met het bestuur van Plaatselijk Nut

van Plaatselijk Nut Den Ham/Fransum vaststellen.

Den Ham/Fransum

Mandaatbesluiten
Omgevingsvergunning van mevrouw W.J.

Omgevingsvergunning verlenen voor het verwijderen van asbest

Camfferman, Kerkplein1 te Grijpskerk voor het

dakbeschot op het perceel Kerkplein 1 te Grijpskerk.

verwijderen van asbest dakbeschot op het perceel
Kerkplein 1 te Grijpskerk
Omgevingsvergunning van de heer H. Elgers, voor

Omgevingsvergunning verlenen voor het plaatsen van een garage, carport

het plaatsen van een garage, carport en een

en een aanbouw op het perceel Capellastraat 2 te Zuidhorn.

aanbouw op het perceel Capellastraat 2 te Zuidhorn
Omgevingsvergunning van Pentra Primair, de heer

Omgevingsvergunning verlenen voor het vervangen/uitbreiden van

H. Dimmendaal, voor het vervangen/uitbreiden van

bestaande berging op het perceel Evertsenstraat 7 te Zuidhorn.

bestaande berging op het perceel Evertsenstraat 7 te
Zuidhorn

