Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 50
Dinsdag 10 december 2013 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

Vaststellen

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 3 december
2013
– Uitnodiging van de Kerkenraad
Hellouw voor het bijwonen van de
kerkdienst waarin Ds. G. Schaap
afscheid neemt op 29 december 2013
om 09.30 uur in de Hervormde Kerk te
Hellouw, Korfgraaf 7d te Hellouw
– Uitnodiging voor het bijwonen van
de Nieuwjaarsontmoeting van
Provincie Gelderland d.d. 7 januari
2014 van 16.00 uur tot 18.00 uur in
het Provinciehuis te Arnhem.
Stukken Presidium 12 december 2014
Vergaderstukken en ambtelijke reactie
AB Regio Rivierenland d.d. 11
december 2013
Programmaraad Welvarend

Bespreken wie gebruik maakt van welke
uitnodiging

– College is verhinderd.

0.3
1.1

Griffie
Bedrijfsvoering

16042

Burgemeester
Burgemeester

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

14798

Verwoert

– College zal aanwezig zijn.

Ter Kennisname
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie op de stukken

Kennis van genomen.
Kennis van genomen.

1. kennis nemen van de agenda van de
Programmaraad Welvarend;
2. Instemmen met de ambtelijke adviezen

Kennis van genomen.

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

9937

Kool

Bestemmingsplan Waardenburg,
Steenweg 57

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16150

Kool

Cultuurhistorisch beleid

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

6637

Kool

Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding
bedrijventerrein 't Overrijke

over de agendapunten
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde nota
van zienswijze, waarin ook de ambtshalve
wijzigingen zijn opgenomen;
2. De raad te adviseren om het
bestemmingsplan Waardenburg, Steenweg
57 gewijzigd vast te stellen;
3. De raad te adviseren om geen
exploitatieplan vast te stellen conform
artikel 6.12 lid 2 Wro.
1. De gedigitaliseerde en verbeterde
redengevende beschrijvingen vaststellen
overeenkomstig de bij deze nota gevoegde
bijlagen;
2. De ambtenaar die belast is met
cultuurhistorisch mandateren om de
redengevende beschrijvingen van de
gemeentelijke monumenten aan te vullen
of te verbeteren
1. Te besluiten tot het aangaan van een
anterieure overeenkomst met
Transportbedrijf D.J. van Noord & Zn
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer B. van Noord, directeur en de erven
van de heer A. van Noord, te weten
mevrouw A.M. van Noord, mevrouw G.J.
van Noord en de heer J.A. van Noord in
overeenstemming met bijgevoegd ontwerp
van deze overeenkomst.
2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalsovereenkomst met
Transportbedrijf D.J. van Noord & Zn
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer B. van Noord, directeur en de erven
van de heer A. van Noord, te weten
mevrouw A.M. van Noord, mevrouw G.J.
van Noord en de heer J.A. van Noord in
overeenstemming met bijgevoegd ontwerp
van deze overeenkomst.

Akkoord.

Akkoord.
Portefeuillehouder is T. Kool.

Akkoord.

2.5

Ontwikkeling
en Toezicht

16822

Burgemeester

Besluit op bezwaar Steenweg 59 te
Waardenburg

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

12629

Kool

Vaststellen nieuwe
subsidieverordening
isolatiemaatregelen 2014

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

17368

Kool

Prestatie afspraken

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

17250

Burgemeester

Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie persoonsgegevens

Krook

Investeringsbijdrage ASH, nieuwbouw
sportkantine met kleedkamers

3.2

3.3

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16845

Verwoert

Informatienota Pilot Kwaliteit
schoolgebouwen

3. Het bijgevoegde ontwerp van het
bestemmingsplan 'Uitbreiding
bedrijventerrein 't Overrijke te Haaften' in
overeenstemming met afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht voor iedereen
ter inzage te leggen.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren
1. Aan de gemeenteraad voorstellen de
huidige deelverordening subsidieregeling
isolatiemaatregelen 2013 in te trekken per
31 januari 2014;
2. Aan de gemeenteraad voorstellen de
bijgevoegde deelverordening subsidie
isolatiemaatregelen 2014 vast te stellen.
1. In te stemmen met de prestatie
afspraken;
2. De raad hiervan in kennis te stellen.
De gemeenteraad voor te stellen een
nieuwe Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie persoonsgegevens vast te
stellen.
1. Op basis van het gemeentelijke
accommodatiebeleid medewerking te
verlenen aan een verzoek van v.v. A.S.H.
Tot het beschikbaar stellen van maximaal
€ 60.000,0 in de kosten van nieuwbouw
kleedkamers;
2. Afwijzen het verzoek van v.v. A.S.H./
voor een gemeentelijke
investeringsbijdrage in de kosten van de
nieuwbouw van een sportkantine.
Kennis nemen van de informatienota.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.
Wettelijke tekst wordt opgenomen in de
verordening.
Akkoord.
De middelen voor renovatie van het veld
kunnen in een eerder stadium
beschikbaar worden gesteld.
Burgemeester zal e.e.a. toelichten in het
Presidium. Het betreft hier een
toepassing van de beleidsregels uit het
accommodatiebeleid.
Na woensdag kan de informatie nota
worden gestuurd.
Kennis van genomen.
Financiën zal de pilot volgen.

