Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 45
Dinsdag 5 november 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. 29 oktober
2013
– Uitnodiging van de gemeente Tiel
voor het bijwonen van de
beeldvormingsavond “Economische
en maatschappelijke ontwikkelingen in
het buitengebied” op woensdag 13
november 2013 van 19.30 uur tot
21.30 uur in de Raadzaal,
Ambtmansstraat 13 te Tiel.
– Uitnodiging aanwezigheid dorpstafel
Opijnen 18 november 20.00 uur in
Gemeenschapshuis te Opijnen en
vooraankondiging Open Dag op 16
november 2013
Belastingverordeningen 2014

1.1

Bedrijfsvoering

17192

Krook

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16225

Kool

Vaststelling bestemmingsplan 't
Overrijke

Advies

Besluit

Akkoord
– College is verhinderd.

– Burgemeester zal de bijeenkomst
bezoeken.
De raad voor te stellen de
belastingverordeningen 2014 vast te
stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel
1. Het bestemmingsplan “'t Overrijke” aan
de gemeenteraad aan te bieden voor

Akkoord
Akkoord

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

13978

Kool

Ontwerp bestemmingsplan “Kern
Varik, herziening Walgtsestraat”

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

15549

Kool

Planschade Haaften Noord

gewijzigde vaststelling;
2. In te stemmen met de wijze van
beantwoording van de ingekomen
zienswijzen overeenkomstig het gestelde
in de “Nota van zienswijzen
Ontwerpbestemmingsplan 't Overrijke”;
3. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.
1. Te besluiten tot het aangaan van een
anterieure overeenkomst met Dhr. R.C.
Van Heerewaarden en mevr. G.L.
Laponder in overeenstemming met
bijgevoegd onderwerp van deze
overeenkomst.
2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalsovereenkomst met
Dhr. R.C. Van Heerewaarden en mevr.
G.L. Laponder in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst.
3. Het bijgevoegde ontwerp van het
bestemmingsplan “Kern Varik, herziening
Walgtsestraat” vast te stellen en in
overeenstemming met afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht voor
zienswijzen van belanghebbenden, na
voorafgaande publicatie, gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage te leggen.
1. De ingediende aanvraag tot
tegemoetkoming in planschade toe te
wijzen.
2. Een tegemoetkoming toe te kennen van
€ 8600,- en dit bedrag te vermeerderen
met de wettelijke rente vanaf 17 september
2012 tot de dag der uitbetaling.
3. De planschadekosten, rentekosten en
de advieskosten ten laste te laten komen
van de grondexploitatie Haaften-Noord

Akkoord

Akkoord

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

17118

Kool

Principeverzoek Steenweg 18
Waardenburg

2.5

Ontwikkeling
en Toezicht

16616

Kool

Besluit op bezwaar Smalsteeg ong te
Haaften

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

14643

Kool

Voorontwerpbestemmingsplan 'De
Lage Paarden 1 – Waardenburg'

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

17088

Verwoert

Afsprakenkader Regionale
Samenwerking Bedrijventerreinen
Regio Rivierenland

2.8

Ontwikkeling
en Toezicht

8563

Kool

Verzoek woningbouw hoek Slotstraat/
Zandstraat Opijnen

2.9

Ontwikkeling
en Toezicht

16809

Kool

Bezwaarschrift C.M. Van den Berg

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16033

Krook

Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken van het DB Lander
d.d. 7 november 2013

6830440
1. Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waarmee de
bestemming Wonen voor het perceel
Steenweg 18 te Waardenburg gewijzigd
wordt naar de bestemming bedrijf, hieraan
meewerken.
1. Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te laten.
1. Te besluiten het
voorontwerpbestemmingsplan 'De Lage
Paarden 1 – Waardenburg' in procedure te
brengen t.b.v. Inspraak en vooroverleg met
provincie, waterschap, omgevingsdienst,
brandweer en veiligheidsregio.
De Raad voorstellen het bijgevoegde
“Afsprakenkader Regionale Samenwerking
Bedrijventerreinen Regio Rivierenland”vast
te stellen.
Te beslissen of onderhavig plan dermate
bijzonder is dat het aan de commissie
Ruimte ter advisering voorgelegd kan
worden.
1. Het inliggende advies van de commissie
bezwaarschriften te duiden als juridisch
correct wat betreft inhoud en wijze van
totstandkoming;
2. Overeenkomstig het advies van de
commissie het bezwaarschrift ontvankelijk
en ongegrond te verklaren en het primaire
besluit te herroepen;
3. Het aanpassen van de verordening in
gang te zetten.
Kennis nemen van de ambtelijk reactie

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

3.2

16858

Krook

Informatienota Ingekomen reactie op
Raadsvoorstel Contourennota

Kennis nemen van de reactie.

Akkoord

13997

Krook

Vaststelling groeinota Jeugdzorg in
Rivierenland: onze zorg!

De raad voor te stellen de Groeinota
Jeugdzorg Rivierenland: onze zorg! Vast te
stellen

Akkoord

4.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Beheer

15833

Kool

Zie raadsvoorstel en raadsbesluit.

Akkoord

4.2

Beheer

15994

Kool

Beleids- en beheersplan openbare
verlichting
Verplaatsen bebouwde komgrens
Haaften

1. Instemmen met de voorgestelde
wijziging van de komgrens in de kern
Haaften en hiertoe de noodzakelijke
verkeersborden te (ver)plaatsen;
2. Bijgevoegde raadsvoorstel ter
besluitvorming aanbieden aan de
gemeenteraad.

Akkoord

3.3

