Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Maandag 2 maart 2015 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-nummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 23 februari
2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.

Uitnodiging voor de jaarvergadering
van de NFO.
Vooraankondiging 16 april 2015.

Aangeven wie er namens het college
gebruik maakt van deze uitnodigingen

– College is verhinderd.

Uitnodiging voor het bijwonen van het Toets t.a.v. vergunningverlening.
open huis van Van Wanrooij Bouw en
Ontwikkeling, Regterweistraat te
Waardenburg dd 19 maart van 16:00
tot 20:00 uur.
– Uitnodiging voor de jaarlijkse
zangavond van het Haaftensch
Mannenkoor op zaterdag 21 maart
2015 om 19.30 uur in het Kulturhus
De Burcht van Haeften, Vredeplein 1
te Haaften.

– Wethouder Andriesse zal de
zangavond bijwonen.

Boomplantdag Moestuin Haaften op
18 maart 2015, 11.00 uur.

0.3

BMO

Wethouder
Verwoert

Vervolg project Sterk bestuur in
Gelderland.

– Burgemeester en wethouder
Verwoert zijn aanwezig.

– Wethouder Krook zal de
boomplantdag bijwonen wanneer
het tijdstip van de start om 10 uur
(uiterlijk 10.30 uur) is.
Kennis te nemen van de brief + bijlage en
eventuele reacties voor 15 maart

Besproken er wordt een beknopte
reactie namens het college

doorgeven.

opgesteld.

0.4

BMO

18549

Burgemeester

Mediatraining college B&W.

Organiseren van een incompany
Akkoord.
mediatraining voor het voltallige college van
B&W.

2.1

Dienstverlening
en Beleid

18373

Wethouder
Kool

Principeverzoek Marijkestraat 14-16
te Haaften.

Indien er een verzoek komt voor een
Akkoord.
ruimtelijke procedure voor de uitbreiding van
het bouwvlak en het vergroten van de
bouwmogelijkheden hieraan meewerken
onder de in de nota aangegeven
voorwaarden.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

18355

Wethouder
Kool

Principeverzoek Emmastraat 14 te
Haaften.

Indien er een verzoek komt voor een
Akkoord.
ruimtelijke procedure waardoor het
bestemmingsplan Kern Haaften herzien
Brief is niet toegevoegd. College
moet worden zodat er op de locatie
wil concept brief zien.
Emmastraat 14 te Haaften een twee onder 1
kap woning in plaats van een vrijstaande
woning gerealiseerd kan worden, hieraan
geen medewerking verlenen.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

18577

Wethouder
Kool

Vergadering AB ODR 2 maart 2015.

Kennis te nemen van de vergaderstukken
van de vergadering Algemeen Bestuur
Omgevingsdienst Rivierenland.
In te stemmen met de ambtelijke adviezen
over de agendapunten.

2.4

Dienstverlening
en Beleid

15785/352

Wethouder
Kool

Informatienota Kerkewaard.

Kennisnemen van de stand van zaken
werkgroep gebiedsvisie Kerkewaard.
Kennisnemen van het voorstel voor
raadpleging van bewoners en andere
belanghebbenden uit Haaften en omgeving
over de gebiedsvisie Kerkewaard.

Besproken.
College vraagt aandacht voor de
financiële consequenties van de
taakoverheveling vanuit Provincie
Gelderland naar de ODR.
Kennis van genomen.
Deze informatie is van de
werkgroep aan de Raad. Het gaat
hier om het 2e voortgangsbericht.

2.5

Dienstverlening
en Beleid

18566

College

Inrichting locatie feesttent
Oranjevereniging Haaften.

Kennisnemen van de informatienota en
deze ter bespreking agenderen in de
commissie Ruimte.

Kennis van genomen, brief op
enkele punten aanpassen.

2.6

Dienstverlening
en Beleid

18568

Wethouder
Andriesse

Aanbestedingsprocedure
leerlingenvervoer.

In te stemmen met start
aanbestedingsprocedure leerlingenvervoer
voor alleen het schooljaar 2015-2016.

Akkoord.
In Regio afstemmen hoe om te
gaan met lokale initiatieven zoals

van firma Hol en Krol.
2.7

Dienstverlening
en Beleid

18584

Wethouder
Krook

Vergaderstukken DB Lander 5 maart
en ambtelijk reactie op de
vergaderstukken

Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie.

Kennis van genomen.

