Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 23
Maandag 3 juni 12.00 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 Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

B&W besluitenlijst d.d. 28 mei 2013
- Uitnodiging van de Provincie
voor de bijeenkomst
voortgang Uitvoeringsagenda
donderdag 20 juni 2013 van
15.30 uur tot 19.00 uur te Ede
- Uitnodiging van Kerkenraad
van Ophemert en
Zennewijnen voor de
openluchtdienst Kasteel
Ophemert op zondag 30 juni
2013 om 10.00 uur.
- Uitnodiging voor het bijwonen
van het korenfestival op 8 juni
2013 van 16.00 uur tot 22.00
uur bij café Neerijnen te
Neerijnen.
3e wijziging integrale tekst CAR en
UWO 2013 gemeente Neerijnen

Vaststellen
Bespreken wie van welke uitnodiging
gebruik maakt.

Akkoord.
- Wethouder
Verwoert zal
aanwezig zijn.

0.3

P&O

975

Burgemeester

Voorgesteld wordt om de 3e wijziging van
de CAR en UWO gemeente Neerijnen
2013 in verband met de aanpassing van de

Pers/
Magazine

-

De Burgemeester
zal deze dienst
bijwonen.

-

College is
verhinderd.

Akkoord

0.4

Secretaris

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

15929

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

3440

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

3.1

Samenlevings

14600

Kool

Verzoek aanbieding
communicatieplan regio Rivierenland
aan raden
Principeverzoek herbestemmen
agrarische bedrijfsbebouwing
Heideweg 6 Waardenburg

Verwoert

Voetveer Varik-Heerewaarden

Kool

Vergaderstukken Programmaraad
Aantrekkelijk d.d. 6 juni 2013

Krook

Vergaderstukken AB Lander d.d. 17

bedragen in de
verplaatsingskostenregeling conform vast
te stellen.
Ter kennisname

1. Indien er een verzoek komt voor
een ruimtelijke procedure
waardoor de herbestemming van
het voormalige agrarische bedrijf
aan de heideweg 6 te
Waardenburg voor een
elektronisch bedrijf met
groothandel mogelijk wordt hieraan
medewerking verlenen door de
woning en het bedrijfsgebouw in
het nieuwe bestemmingsplan
opnemen als plattelandswoning
met een strak begrensd bouwvlak
2. Voor het gebruik van de bestaande
loods meewerken aan een
planherziening waardoor de
gehele bedrijfsruimte van 145m2
gebruikt kan worden voor het
bedrijf aan huis zonder verdere
uitbreidingsmogelijkheden;
3. In het nieuwe bestemmingsplan de
aanduiding voor glastuinbouw (g)
niet meer opnemen.
1. Voor kennisgeving aannemen
2. Door middel van bijgaande
informatienota ter kennisgeving
voorleggen aan de Raad.
1. Kennis nemen van de agenda van
de Programmaraad Aantrekkelijk
2. Instemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.
Ter kennisname

Kennis van genomen.
Akkoord.

Akkoord.

Kennis van genomen.

Kennis van genomen.

4.1

zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Beheer

2.1

Bureau IVR

3.2

3.3

juni 2013 en ambtelijke reactie op de
stukken
16033

Krook

Vergaderstukken DB Lander d.d. 6
juni 2013 en ambtelijke reactie op de
stukken

Ter kennisname.

Kennis van genomen.

15524

Krook

Rapport Rekenkamercommissie
Neerijnen “Wat ik zelf kan, dat wil ik
zelf”.

Kennis nemen van de ambtelijke reactie

Kennis van genomen.

16618

Kool

Pasjesregeling ten behoeve van
verkeersregelaars

Akkoord.

Burgemeester

Cameratoezicht: Mogelijkheid tot
deelname aan programma Live View
Voor elk collegelid zit een exemplaar
van een brochure bijgevoegd.

1. Over te gaan tot de invoering van
een pasjessysteem voor
verkeersregelaars;
2. De organisaties – die in de
gemeente Neerijnen een
evenement organiseren – op de
hoogte brengen van het nieuwe
systeem;
3. De burgemeesters van de in de
indeling genoemde gemeenten
mandateren om pasjes voor
verkeersregelaars uit te mogen
geven voor grensoverschrijden- de
evenementen.
Ter kennisname

Kennis van genomen.

