Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 15
Dinsdag 9 april 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1
0.2
1.1

Secretaris
Uitnodigingen
Vergaderstukk
en
Ontwikkeling
en Toezicht

14499

B&W besluitenlijst d.d. 2 april 2013

16125

Burgemeester

Ontwikkeling
en Toezicht

5737

Burgemeester

2.1

2.2

Burgemeester

Vergaderstukken AB regio
Rivierenland 10 april 2013.
Bouwen zonder vergunning Heideweg

Vestiging hoveniersbedrijf in strijd met
bestemmingsplan, veerstraat 6
Waardenburg

Advies

Besluit

Akkoord.
Kennis nemen van de stukken en de
daarbij behorende ambtelijke reactie
1. Aan A.H. van Wijk een last onder
dwangsom op te leggen om vóór 1
juli 2013 vier zonder vergunning
geplaatste gebouwen op een
perceel aan de heideweg, naast
huisnummer 6, in Waardenburg,
van dit perceel te verwijderen en
verwijderd te houden.
2. Aan de last onder dwangsom te
verbinden van € 15.000,- als niet
aan de last is voldaan.
1. Een last onder dwangsom op te
leggen om voor 1 juli 2013 vijf
illegale gebouwen en de
opgeslagen (bouw)materialen ten
behoeve van het hoveniersbedrijf
te verwijderen en de gebouwen en

Kennis van genomen.
Akkoord.

Akkoord.

Pers/
Magazine

2.3

5.1

Ontwikkeling
en Toezicht
Samenlevings
zaken/Gemee
ntewinkel
Bureau IVR

5.2

Bureau IVR

3.1

15949

Kool

Aanvraag tijdelijke noodwoning De
Jongh, Lage Paarden ong.
Informatienota Voortgang
kwartiermaken Buurtsportcoach

14805

Krook

15381

Burgemeester

Ondertekening nieuw Convenant
Regionaal Informatie en Expertise
Centrum Oost-nederland (RIEC-ON)

15381

Burgemeester

Implementatie Bevolkingszorg
Gelderland-Zuid

opslag verwijderd te houden;
2. Aan de last onder dwangsom te
verbinden van € 15.000,- ineens
als niet aan de last is voldaan.
De gevraagde omgevingsvergunning
verlenen.
Ter kennisname

De samenwerking met het RIEC-ON en
haar partners voortzetten middels de
ondertekening van het nieuwe landelijke
convenant en akkoord te gaan met de
regionale bijlage ten behoeve van de
bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van
georganiseerde criminaliteit.
1. het huidige rampenplan gemeente
Neerijnen deel 1 (2009) in te
trekken per 15 april 2013 (het
Regionaal Crisisplan is ter
vervanging als regionaal
vastgesteld);
2. De huidige
“samenwerkingsovereenkomst
rampenbestrijding GelderlandZuid” (2004) in te trekken per 15
april 2013;
3. De “samenwerkingsovereenkomst
Bevolkingszorg Gelderland-Zuid”
vast te stellen en per 15 april 2013
in gebruik te nemen;
4. De “samenwerkingsovereenkomst
bevolkingszorg Gelderland-Zuid” te
laten ondertekenen door de
burgemeester;
5. De aanwijzingsbevoegdheid
college van Burgemeester en
Wethouders voor personeel
regionale pools te mandateren aan

Akkoord
Kennis van genomen.

Akkoord.

Akkoord.

de gemeentesecretaris.

