Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 18
Dinsdag 29 april 13.00 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
nummer

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

Portefeuille

Onderwerp

B&W besluitenlijst d.d 23 april 2013
- Uitnodiging van Provincie
Gelderland voor deelname
aan de
Deltaestafettevaartocht
2013 op verschillende data
in juni 2013.

Advies

Graag aangeven wie gebruik maakt
van de uitnodiging namens het college

-

Uitnodiging voor de
bijeenkomst “GelderlandZuid: Goed voorbereid?” op
maandag 10 juni 09.00 uur
tot 13.00 uur te Druten.

Bespreken wie namens het college
gebruik maakt van de uitnodiging.

-

Vooraankondiging 25-jarig
jubileum OVN vrijdag 21
juni 2013 van 11.00 uur tot
23.00 uur

Bespreken wie namens college
gebruik maakt van de uitnodiging.

Besluit

Akkoord.
- Bij Provincie
aangeven dat er
4- en 5 juni een
VNG congres
is, daarom
gemeenten
alternatieve
datum bieden.
- Burgemeester
zal aanwezig
zijn.

-

Burgemeester,
Wethouder
Verwoert en
wethouder Kool
zullen

Pers/Maga
-zine

deelnemen.
Vooraankondiging
raadsconferentie inzake
gemeentelijke
samenwerking op 29 mei
2013 om 18.00 uur in het
gebouw van het Regionaal
Archief Rivierenland, J.S.
de Jongplein 3 te Tiel.
Benoemen leden paritaire
commissie van werk naar werk

-

-

0.3

P&O

975

Burgemeester

1.1

Bedrijfsvoering

10183

Burgemeester

Regionalisering brandweer

2.1

Ontwikkeling en
Toezicht

16152

Kool

Besluit op bezwaar weigering
omgevingsvergunning Tinnegieter
2A te Hellouw

Dhr. D. Rommens te benoemen tot
voorzitter van de paritaire commissie,
dhr. P. Marijnissen tot lid van de
paritaire commissie namens de
gemeente Neerijnen, en dhr. E. van
Roekel tot lid van de paritaire
commissie namens de vakbonden.
1. In te stemmen met een extra
bijdrage aan de veiligheidsregio
Gelderland-Zuid van € 5.120,- in
verband met overheadcorrectie
huisvestingslasten;
2. In te stemmen met overheveling van
het budget “jeugdbrandweer”van
€ 4.250,- naar de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid;
3. De totale boekwaarde van de over
te dragen vast activa bedraagt per 1
januari 2013 € 541.886. Van de
Veiligheidsregio Gelderland-zuid wordt
ter dekking van boekwaarde en
rentelasten € 575.733 ontvangen;
4. De mutaties mee te nemen bij de
voorjaarsnota 2013.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen (met
uitzondering van het woordje “niet” in
e
de 10 alinea, pagina 3, tussen gelukt
is om en binnen de wettelijke termijn),

Wethouder
Verwoert zal
aanwezig zijn.

Akkoord.

Akkoord

Akkoord

3.1

Samenlevingszaken
/ Gemeentewinkel

3.2

Samenlevingszaken
/ Gemeentewinkel

16231

Kool

Aanvraag bouwen
mantelzorgwoning Bommelsestraat
29 te Ophemert

Krook

Vergaderstukken met ambtelijke
reactie Lander d.d. 2 mei 2013

te weten het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren.
Geen medewerking te verlenen aan
het verzoek tot plaatsen van de
mantelzorgwoning in strijd met het
bestemmingsplan

Reacties bespreken

Niet akkoord.
Gezien bijzondere
omstandigheden van de
mantelzorg in
combinatie met
periodieke opvang
gezinslid is het college
wel bereid de plaatsing
van een
mantelzorgwoning met
iets ruimere omvang toe
te staan. Wanneer
mantelzorg niet meer
nodig is, zal deze
worden verwijderd.
Akkoord

