Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 10
Dinsdag 5 maart 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

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 26 februari
2013
- Uitnodiging van Bouwsociëteit
Rivierenlandvoor een bezoek aan het
nieuwe gemeentehuis van Neder
Betuwe, Burgemeester Lodderstraat
20 te Opheusden op 6 maart 2013 om
17.00 uur
- Uitnodiging van Bouwsociëteit
Rivierenland voor de feestelijke
ondertekening van de samenwerking
voor inkoop- en aanbestedingsbeleid
door zeven gemeenten in
Rivierenland op 18 maart om 16.00
uur in het bedrijfspand van Gebr. Van
Kessel aan de Kornedijk 7a te Buren.
- Uitnodiging van Euphonia voor hun
bijwonen van hun jaarlijkse uitvoering
op 9 maart in de Prins Willem
Alexanderschool,
Blankenburgsestraat 1 te Ophemert.

Advies

Besluit

Akkoord.
Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodigingen.

-

College verhinderd.

-

Wethouder
Verwoert wordt
volmacht
toegekend, de
samenwerkingsover
eenkomst namens
Neerijnen te
ondertekenen.

-

Burgemeester zal
aanwezig zijn.

Pers/
Magazine

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16063

Kool

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht
Ontwikkeling
en Toezicht

15500

Kool

14594

Burgemeester

2.3

Aanvang 20.00 uur
- Uitnodiging voor de expositie
Leerdams glas “Van Copier
tot Heesen” op zaterdag 2
maart 2013 om 15.00 uur in
het Stroomhuis te Neerijnen.
- Verzoek van De Wittenberg
om op 16 maart 2013 deel te
nemen aan NLDoet vanaf
09.00 uur bij Zorgcentrum De
Wittenberg te Haaften
- Verzoek tot het openen van
“Kom in de Kas” op 6 april
2013 om 09.30 uur bij Van
den Berg te Est/ Fleurig Est
BV
- Uitnodiging voor College op
Vrijdag op vrijdag 19 april
2013 met als thema “loslaten
in vertrouwen: wat is dat en
hoe doe je dat?” om 14.00 uur
in het Paleis te Groningen
- Uitnodiging van Provincie
Gelderland voor het bijwonen
van het Symposium
“Aansluiten”op vrijdag 5 april
2013 om 12.00 uur tot 17.15
uur, locatie iXPERIUM,
Ruitenberglaan 27 Arnhem
Vergaderstukken met ambtelijke
reactie Programmaraad Aantrekkelijk
d.d. 7 maart 2013
Uitspraak rechtbank Antennemast
voetbalveld Ophemert
Nieuwe last onder dwangsom
Tinnegieter 2A te Hellouw

1. Kennis nemen van de agenda van
de Programmaraad aantrekkelijk;
2. Instemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.
Kennis neme van de uitspraak van de
rechtbank Arnhem
1. Een nieuwe last onder dwangsom
opleggen waarin wordt verzocht
uiterlijk 15 april 2013 de illegale
vergroting (aan de voorzijde) van

-

College verhinderd.

-

College wil overzicht
van verzoeken 12
maart as in college.

-

College zal
aanwezig zijn, graag
opnemen in college
agenda`s

-

College verhinderd.

-

College verhinderd.

Akkoord.

Kennis van genomen.
Akkoord.

de stal op het perceel Tinnegieter
2A te Hellouw (kadastraal bekend
gemeente Haaften, sectie H,
nummer 216) te verwijderen;
2. Indien niet aan de last is voldaan
een dwangsom te verbeuren van
€ 15.000,00 ineens

