Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 14
Dinsdag 2 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

Secretaris

14499

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 11 december
2012
Start Gelderse Omgevingsdiensten
d.d. 11 april 2013.
Dag van de Gelderse gemeenten 15
april 2013 te Ermelo.

-

Ledenbijeenkomst OVN d.d. 16 april
te Waardenburg.

-

College is
verhinderd in
verband met
burgeravond Tuil.

Lustrum De Zorgimkerij d.d. 5 april
2013.

-

Wethouder Kool zal
aanwezig zijn.

0.3

BMO

16267

Burgemeester

Afschaffen informatierubriek in
Nieuwsblad Geldermalsen.

Advies

Besluit

-

De officiële publicaties met ingang van 1
juli 2013 niet meer te plaatsen in de
gemeenterubriek in Nieuwsblad
Geldermalsen maar op de website van de
gemeente Neerijnen.

Wethouder Kool zal
de bijeenkomst
bezoeken.
Burgemeester zal
aanwezig zijn.

Akkoord met de lijn om
minder ruimte in de week
krant te gebruiken en te
werken met elektronische
bekendmakingen en
daarvoor onder meer de

Pers/
Magazine

1.1

Bedrijfsvoering

16243

Burgemeester

Jaarstukken 2012 van Regio
Rivierenland.

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

13407

Kool

Principeverzoek.

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

776

Kool

Mandaatbesluit en mandaatregister
ODR.

De jaarstukken 2012 van de
Gemeenschappelijke regeling Regio
Rivierenland zijn aan Neerijnen
beschikbaar gesteld. Aan de raad wordt
gevraagd hun gevoelens omtrent de
jaarstukken aan Regio Rivierenland
kenbaar te maken uiterlijk 22 april 2013.
Omdat de eerstvolgende vergadering van
de raad plaatsvindt op 25 april 2013 is dit
niet mogelijk. Voorgesteld wordt om vanuit
de commissie Bestuur van 10 april een
voorlopige reactie aan de Regio bekend te
maken en deze na de raadsvergadering
van 25 april als definitieve reactie aan de
Regio te bevestigen.
1. Het besluit op bezwaar van 29 mei
2012 (nummer 2.1) intrekken.
2. Medewerking verlenen aan de
ruimtelijke ordening procedure
indien deze aangevuld wordt met
de noodzakelijke stukken ter
onderbouwing van het verzoek en
indien aangetoond wordt dat het
bedrijf aan de Weiweg voldoet aan
de voorwaarden zoals gesteld in
het bestemmingsplan.
3. De onder punt 1 bedoelde
medewerking alleen verlenen
indien de kosten voor de
ruimtelijke procedure (en alle
advieskosten) door de aanvrager
betaald worden.
De mandaatregeling Omgevingsdienst
Rivierenland 2013 en Mandaatregister
Omgevingsdienst Rivierenland 2013 vast
te stellen en daarmee de directeur ODR te

verordening aan te passen.
Voorstel voor de Raad
uitwerken.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1

Samenlevings
zaken
Samenlevings
zaken
Samenlevings
zaken
Samenlevings
zaken
Samenlevings
zaken

Beheer

8910

Krook

16033

Krook

15954

Krook

16312

Krook

15975

Verwoert

8864

Kool

Informatienota:
Verslag discriminatieklachten 2013.
Advies op de stukken van de DB
vergadering Lander dd 4 april 2013.
Agenda en stukken Programmaraad
Participerend dd 11 april 2013.
Memo Maatschappelijk verantwoord
ondernemen en Quotum.
Rapport Kwaliteit VVE in Neerijnen.

Brief raad met betrekking tot de
rotonde Hellouw.

mandateren voor het uitvoeren van taken
en het nemen van besluiten met de
mogelijkheid voor de directeur
ondermandaat te verlenen binnen de ODR.
Kennis nemen van deze rapportage.
Kennis te nemen van de stukken en het
daarbij behorende advies.
Kennis te nemen van de stukken en het
daarbij behorende advies.
Kennis te nemen van deze memo.

Kennis van genomen.

In te stemmen met rapport Kwaliteit VVE in
Neerijnen en uitvoering te geven aan
aandachts- en verbeterpunten.

Akkoord.

Rapport ter kennisname te brengen aan de
raad.
Instemmen met bijgaande brief aan de
provincie Gelderland en deze voorleggen
aan de raad.
De brief na goedkeuring door de raad
verzenden naar de provincie.

4.2

Beheer

Kool

Stukken en advisering van het
Vervoerberaad dd 3 april 2013.

Kennis van genomen.

Kennis te nemen van de stukken en het
advies.

Kennis van genomen.
Kennis van genomen.

Brief naar GS en in cc
zenden aan leden
commissie MIE.
Brief gezien de urgentie, per
mail voorleggen aan
raadsleden met reactie
termijn t/m 5 april 12 uur.
Brief beknopter en duidelijk
aangeven dat de houding
van de provincie wordt
afgekeurd.
Kennis van genomen.

