Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 49
Maandag 1 december 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis te Neerijnen.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder J. Andriesse
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak
nummer

0.1
0.2
0.3

Secretaris
Uitnodigingen
BMO

14499
12285

Portefeuille

burgemeester

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 11 november 2014

Vaststellen

Akkoord.

Aanbesteding wekelijkse informatierubriek
krant.

Akkoord te gaan met het verlengen van de
overeenkomst met Bdu Media voor
wekelijkse publicaties van de gemeente
Neerijnen in Nieuwsblad Geldermalsen.

Akkoord.
Bij publicaties over onderwerpen
vanuit het sociaal domein middelen
inzetten vanuit implementatie
budget.

2.1

Dienstverlening
en Beleid

17347

Wethouder
Kool

Raadsvoorstel met besluit Welstandsbeleid.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

4039

Wethouder
Kool

Aanvulling op wijzigen de verordening
subsidie isolatiemaatregelen 2014.

Akkoord te gaan met uitbreiding van de
wekelijkse publicaties met incidentele
publicaties 5.000,- euro per jaar.
De raad voorstellen om in Haaften Noord
een proef te nemen Welstandsvrij te
bouwen.
De gemeenteraad voor te stellen volgend
artikel toe te voegen aan de gewijzigde
deelverordening isolatiemaatregelen 2014:
Artikel 7.a.4: Het vervangen van bestaand
glas voor HR++glas. Deze subsidie
maatregel werkt terug tot en met 31 januari

Akkoord. Redactioneel het
raadsvoorstel screenen. College
ziet de proef als een positief
initiatief.
Akkoord.
In overleg met griffier is gekozen
om geen voorstel op te stellen.

2.3
2.4

2.6

Dienstverlening
en Beleid.
Dienstverlening
en Beleid

15085

Dienstverlening
en Beleid

17972

18101

Wethouder
Kool
Wethouder
Kool

Informatienota over de toezegging aan uw
raad op 15 oktober jl.
Principeverzoek Steenweg 63 te
Waardenburg.

Wethouder
Kool/
Burgemeester

Principeverzoek nieuw agrarisch bedrijf Tuil
+ handhaving.

2014.
Kennis te nemen van de Informatienota.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure, waarmee het
bestemmingsplan Kern Waardenburg
gewijzigd wordt waardoor de vorm van het
bouwvlak voor het bedrijf aan de Steenweg
63 te Waardenburg gewijzigd wordt,
hieraan meewerken.
Ruimtelijke ordening: Indien er een verzoek
komt voor de herziening van het
bestemmingsplan buitengebied, waardoor
er een nieuw agrarisch fruitbedrijf aan de
Ammanswal te Waardenburg gevestigd
kan worden, hieraan niet mee te werken.
Handhaving: het nemen van een negatief
besluit op het verzoek van de heer van
Tuijl.

Akkoord
Akkoord

Akkoord.
Principe verzoek van 29 november
wordt deze week ambtelijk
beoordeeld. Bij vaststelling concept
besluiten lijst wordt door college
standpunt bepaald over het
ingediende verzoek.

