Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 31
Dinsdag 30 juli 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

B&W besluitenlijst d.d. 23 juli 2013
– Uitnodiging van VNG voor het
bijwonen van het bestuursdebat
mensenrechten “Wat houdt u
minimaal overeind?” op 11 oktober
2013 van 13.00 uur tot 14.30 uur te
Lelystad. Aansluitend van 15.00 uur
tot 17.00 uur vindt een
inspiratiebijeenkomst plaats, die
specifiek ingaat op de drie
decentralisaties in het sociaal domein.
– Uitnodiging opening Kulturhus
Ophemert op zaterdag 7 september
2013 om 14.30 uur, waarna om 15.00
uur Huis op Hemert officieel door
gedeputeerde de heer Jan Jacob van
Dijk en de directeur-bestuurder van
Woonstichting de kernen, de heer

Advies

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodigingen.

Besluit

Akkoord.
– College is verhinderd.

– College zal aanwezig zijn, op een later
moment nog stil staan bij de rol van de
gemeente.

Marinus Kempe.
Principeverzoek windmolen Veerstraat

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16175

Kool

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16854

Kool

Rioolgemaal Heuvelstraat
Waardenburg

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

15221

Kool

Ontwerpbestemmingsplan “kern
Haaften, herziening Schoolstraat en
Dutry van Haeftenstraat”

3.1

Samenlevings
zaken/Gemee
ntewinkel

Verwoert

Informatienota Transitiearrangement
jeugdzorg over continuïteit van zorg
na 1 januari 2015

Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waardoor de
realisatie van een windturbine in het
natuurgebied “het Broek”in Waardenburg
mogelijk wordt, hieraan meewerken indien
deze past binnen de uitgangspunten van
de Windvisie”en uit de milieu- en
natuurtoets blijkt dat de aanwezige
belangen geen nadeel ondervinden.
1. Rioolgemaal met ondergrond “om
niet”over laten dragen aan gemeente en
zakelijk recht vestigen voor alle leidingen
bij dit gemaal;
2. Openbare weg in oorspronkelijke staat
herstellen (versmallen en berm
aanleggen);
3. gedeelte wat overblijft tussen
aangepaste weg en kadastrale erfgrens
“om niet”overdragen aan Nijhoff Bouw;
4. Kosten voor notariële overdracht 50/50
delen met Nijhoff Bouw;
5. Recht van overpad in notariële akte
laten opnemen voor toegang tot gemaal.
1. het ontwerp van het bestemmingsplan
vast te stellen en in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht na voorafgaande publicatie
gedurende zes weken voor iedereen ter
inzage te leggen met de mogelijkheid om
zienswijze hierover in te dienen;
2. Geen grondexploitatieplan op te stellen
omdat het kostenverhaal anderszins is
verzekerd.
Kennis nemen van de inhoud van de nota.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Kennis van genomen.

