Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.
Maandag 6 juli 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.0

0.1

Secretaris

0.2

Secretaris

18369

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

Wethouder
Krook

Presentatie door Peter van
Veluw over het Sociaal Domen
van 9:30 – 10:00 uur.

Kennis te nemen van de presentatie.

Kennis van genomen.

Besluitenlijst 29 Juni 2015.

Vaststellen

Akkoord

– Symposium en doop
blusboten. Op 11 September
2015, in Waalhaven 1-K, 6541
AG te Nijmegen. Van 10.00 tot
circa 14.00.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Burgemeester en wethouder Krook
zijn aanwezig.

– 750 jaar kasteel
Waardenburg, op 1 Augustus
van 11.00 tot 19.00 bij kasteel
Waardenburg.

1. Aan geven wie er van het College
gaat.

Wethouders Kool en Krook zijn
aanwezig.

– Bedankt brief van Wanrooij.

Kennis te nemen van deze brief.

Kennis van genomen.

– Uitnodiging afscheid Wim van
der Veer, donderdag 16 Juli

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Wethouder Andriesse zal aanwezig
zijn.

2. Aangeven of burgemeester de Vries,
door de burgemeester van Neerijnen of
door de Geldersch Landschap en
Kasteelen wordt uitgenodigd.

BP

2015. 14.30 tot 16.00, in de
verdraagzaamheid, Waalkade 6
in Zaltbommel.
0.3

Secretaris

Agenda/Besluitenlijst van
Commissies/Raad

Kennis te nemen van de besluitenlijst
van de commissie ruimte dd 25-062015.

Kennis van genomen.

Kennis nemen van de besluitenlijst van
de commissie bestuur.
1.1

Bedrijfsvoering

1.2

Bedrijfsvoering

Wethouder
Kool

Stand van zaken
woningbouwproject.

Kennis te nemen van de Stand van
zaken met betrekking tot de 'grotere'
woningbouwprojecten binnen de
gemeente Neerijnen.

13Burgemeester B&W advies besluit op bezwaar 1. Kennisnemen van de uitspraak van
17253/
Wob verzoek.
de rechtbank Gelderland d.d. 28 mei
6269
2015.

Aanhouden.
Molenblok wordt op teruggekomen
n.a.v. actuele ontwikkeling.
Informatie nota aan de Raad is in
voorbereiding.
Akkoord.

2. Het bezwaarschrift gegrond te
verklaren en het bestreden besluit te
herzien door het verstrekken van
aanvullende documenten.
3. Een vergoeding van kosten aan
rechtkundige bijstand in bezwaar te
verstrekken.
2.1

Dienstverlening
en beleid

Wethouder
Kool

Stand van zaken actief afstoten
bouwgrond.

Kennis te nemen van de stand van
zaken van het actief afstoten van
bouwgronden.

College heeft er kennis van
genomen. Molenblok komt op een
later moment aan de orde,
vanwege de actuele
ontwikkelingen.
Vraag is aan de orde of het
wenselijk is, dat de gemeente CPO
beleid formuleert om gebruik aan te
moedigen?

Informeren.

