Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 41
Dinsdag 8 oktober 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

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

B&W besluitenlijst d.d. 1 oktober 2013

Vaststellen

0.2

Uitnodigingen

Bespreken wie van welke uitnodiging
gebruik maakt.

1.1

Bedrijfsvoering

Burgemeester

1.2

Bedrijfsvoering

Krook

– Uitnodiging werkbezoek Van Uden
15 oktober 2013 van 17.00 uur tot
19.00 uur Hertog Karelweg 22 te
Haaften.
Vergaderstukken AB Regio
Rivierenland d.d. 9 oktober 2013
Eerste wijziging programmabegroting
2014

Akkoord.
Aanvullend t.a.v. Agendapunt 4.1
Overdracht IBOR taken, het betreft hier
vanzelfsprekend een voorgenomen
besluit.
– College zal aanwezig zijn.

1.3

Bedrijfsvoering

Krook

1.4

Bedrijfsvoering

17060

Krook

Septembercirculaire 2013 uitkering
gemeentefonds.
BSR toetreding gemeenten IJsselstein
en Montfoort

Kennis nemen van ambtelijke reacties en
de vergaderstukken
De eerste wijziging van de
programmabegroting ter besluitvorming
voorleggen aan de raad.
Na akkoord informatienota doorsturen aan
de griffie
1. Vaststellen van het verzoek van het
Dagelijks bestuur van de GR-BSR om aan
de raad toestemming te vragen inzake de
toetreding van de gemeenten IJsselstein

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16063

Kool

Programmaraad Aantrekkelijk

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

10354

Kool

Bestemmingsplan Heesseltsche
Uiterwaarden

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

15222

Kool

Vaststelling bestemmingsplan Kern
Haaften, herziening Schoolstraat en
Dutry van Haeftenstraat

en Montfoort tot de GR-BSR;
2. Conform het verzoek van het Dagelijks
bestuur GR-BSR de raad voort te stellen
toestemming te verlenen voor de
gemeenten IJsselstein en Montfoort tot de
GR-BSR;
3. Vaststellen van het verzoek van het
Dagelijks bestuur GR-BSR om artikel 4
GR-BSR te wijzigen;
4. Conform het verzoek van het Dagelijks
bestuur GR-BSR de raad voor te stellen
om artikel 4 GR-BSR te wijzigen.
1. Kennis nemen van de agenda van de
Programmaraad Aantrekkelijk;
2. Instemmen met de ambtelijke adviezen
over de agendapunten.
1. De herinrichting van de Heesseltsche
Uiterwaarden mogelijk te maken;
2. De ingekomen zienswijzen deels
gegrond, deels ongegrond te verklaren;
3. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan op de in de bijlage
aangegeven onderdelen gewijzigd vast te
stellen.
4. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan vast te stellen conform
artikel 6.12 lid 2 Wro.
1. het bestemmingsplan “Kern Haaften,
herziening Schoolstraat en Dutry van
Haeftenstraat” aan de gemeenteraad aan
te bieden voor ongewijzigde vaststelling;
2. In te stemmen met de wijze van
beantwoording van de ingekomen
zienswijzen overeenkomstig het gestelde
in de “Nota van zienswijzen
Ontwerpbestemmingsplan Kern Haaften,
herziening Schoolstraat en Dutry van
Haeftenstraat”.
3. De raad voor te stellen geen

Akkoord

Akkoord.

Akkoord

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

3.2

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

3.3

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

14289

13875

Kool

Vaststelling bestemmingsplan
Katijfweg 2-4 Tuil

Verwoert

Toekomstbesteding
peuterspeelzaalwerk Neerijnen

Krook

Regiotaxi verhoging reizigersbijdrage /
Wmo-tarief

Krook

informatienota aan B&W"over
Onderzoek Veilig Gebruik Suwinet

exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.
1. het bestemmingsplan “Katijfweg 2-4
Tuil”aan de gemeenteraad aan te bieden
voor ongewijzigde vaststelling;
2. In te stemmen met de wijze van
beantwoording van de ingekomen
zienswijze overeenkomstig het gestelde in
de 'Nota van zienswijzen
Ontwerpbestemmingsplan Katijfweg 2-4
Tuil”
3. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen
1. De raad voor te stellen in te stemmen
met het in stand houden van het
peuterspeelzaalwerk na 1 januari 2014;
2. De raad voor te stellen in te stemmen
om de resterende middelen van het
reddingsplan peuterspeelzalen 2012 te
gebruiken voor een eenmalige bijdrage in
de exploitatiekosten van de
peuterspeelzalen in 2014 en 2015;
3. De raad voor te stellen in te stemmen
met het heralloceren van bestaande
financiële middelen;
3. De raad voor te stellen om het college
van B&W op te dragen jaarlijks over de
ontwikkelingen van het
peuterspeelzaalwerk te rapporteren.
Het tarief voor het Wmo vervoer per
regiotaxi Gelderland per 01-01-2014 te
verhogen;
2. Het tarief vast te stellen op € 0,60 per
Wmo (opstap-)zone
Kennis nemen van de bevindingen van het
onderzoek veilig gebruik Suwinet
gemeente Neerijnen.

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord.

