Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 23
Maandag 2 juni 2014 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- Van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

17457

B&W besluitenlijst d.d. 26 mei 2014
Uitnodiging voor het bijwonen van het
Bourgondisch Fruitwandelen en
Fruitfietsen op 6 september
aanstaande om 10:00 uur te
Beneden-Leeuwen.

Vaststellen
Aangeven wie er gebruik wil maken van de
uitnodiging.

Akkoord
Burgemeester, wethouders Verwoert en
Krook zullen aanwezig zijn.

Aangeven wie er gebruik wil maken van de
uitnodiging.

Wethouder Kool, zal aanwezig zijn.

Secretaris

Uitnodiging voor het congres Samen
werken aan Gelderland op woensdag
29 oktober aanstaande .
Vakantieplanning 2014

De planning verder completeren
Raadsvoorstel na vaststelling doorsturen
aan de griffie
Raadsvoorstel na vaststelling doorsturen
aan de griffie

Besproken, in de eerste twee weken van
augustus is er geen college vergadering
gepland.
Akkoord.

Secretaris

0.3

Secretariaat

1.1

Bedrijfsvoering

17107

Andriesse

Raadsvoorstel Verantwoording 2013

1.2

Bedrijfsvoering

17948

Andriesse

Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014

Akkoord.

2.1

Dienstverlening
en Beleid

17589

Wethouder
Kool

Toevoeging standplaatsen.

1. Vooruitlopend op het
paraplubestemmingsplan medewerking
verlenen aan een standplaatslocatie aan
de Dorpsstraat te Ophemert.
2. Vooruitlopend op het
paraplubestemmingsplan medewerking
verlenen aan de uitbreiding van de
standplaatslocatie aan de Dorpsstraat te
Est.
Bijgaand (oude)raadsvoorstel opnieuw in
de raad brengen, voorzien van een
gewijzigd- besluit en een geactualiseerd
supplement.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

08864

Wethouder
Kool

Rotonde Hellouw.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

13997

Wethouder
Krook

Nota van inrichting transities WMO en
Jeugd

1. De nota van Inrichting – met inbegrip
van de geformuleerde beslispunten en
ontwikkelopgaven – vast te stellen.
2. De gemeenteraad via bijgevoegde
informatienota te informeren.

2.4

Dienstverlening
en Beleid

17267

Wethouder
Kool

Vragen met betrekking tot
Waalweelde West naar aanleiding
van commissie Ruimte.

Toestemming geven om de informatienota
door te sturen naar de raad.

2.5

Dienstverlening
en Beleid

17963

Wethouder
Kool

Ondersteuningsaanbod VNG
energiebesparing particuliere
woningvoorraad.

1. Door ondertekening van bijgevoegde
intentieovereenkomst in te stemmen met
de aanvraag van een
ondersteuningsbudget bij de VNG door
energiebesparing in de particuliere

Ondernemers zijn positief over de uitgifte
van standplaatsen. Dat ook svp in de
nota opnemen en geen namen noemen.

Akkoord.
Aangeven of de Raad wel of niet
akkoord kan gaan in het supplement.
College wil in de week van de commissie
behandeling op de maandag een
afspraak met de dorpstafel. In ieder
geval zijn daarbij de heren Kool en Krook
aanwezig met ambtelijke ondersteuning.
Akkoord.
Wat passend onderwijs betreft graag
meenemen dat het college zich niet
wenst te beperken tot de regio. Ook een
onderwijsinstelling net buiten onze Regio
kan passend zijn.
Krook vraag de de burgemeester
aandacht te vragen voor de procesgang
rond deze majeure transities. Wellicht is
er behoefte aan meer inhoudelijke
informatie richting de woordvoerders van
de fracties.
De informatie nota kan wat compacter en
het verzoek is de vragen beknopt en
feitelijk te beantwoorden. Daarna na
afstemming portefeuillehouder door naar
de Raad.
Akkoord

2.6

Dienstverlening
en Beleid

17373

Wethouder
Kool

Rijksmonument Gerestraat 47-49
Heesselt

woningvoorraad
2. Ter kennisgeving aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure voor het wijzigen van
het bestemmingsplan Kern Heesselt
waardoor de agrarische bestemming voor
Gerestraat 47 – 49 omgezet wordt naar
wonen gebruik maken van uw
wijzigingsbevoegdheid. Hierbij meewerken
aan de verplaatsing van de woning
Gerestraat 49 naar het koetshuis.

Akkoord

