Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 11
Maandag 10 maart 2014 10.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. Van Ruijven- Van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

0.3

Secretaris

Zaaknummer

17531

Portefeuille

Burgemeester

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 3 maart 2014
– Uitnodiging van Haaftensch
Mannenkoor voor de zangavond op
zaterdag 22 maart 2014 om 19.30
uur in het Kulturhus “Burcht van
Haeften”Vredeplein 1 te Haaften;
– Uitnodiging voor de Dorpstafel op
11 maart 2014 om 20.00 uur te
Haaften, Kulturhus “Burcht van
Haeften”Vredeplein 1 te Haaften;
– Uitnodiging voor de presentatie van
het 54e Fruitcorso op woensdag 9
april 2014 om 20.`15 uur in de
Schouwburg Agnietenhof te Tiel
Aanwijzing leden AB Regio
Rivierenland

Vaststellen
Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodigingen

Akkoord.
– Burgemeester is aanwezig.

– Wethouder Kool en wethouder Krook
zijn aanwezig.
– Burgemeester zal aanwezig zijn.

1. Aanwijzen van de heer R. van Schelven
als gemeenschappelijk lid van het
Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;
2. Aanwijzen van burgemeester Van
Ruijven- van Leeuwen/ wethouder Kool als
tijdelijk lid van het Algemeen bestuur van
Regio Rivierenland;

Akkoord.
Burgemeester wordt aangewezen als lid
en wethouder Kool is aangewezen als
vervangend lid.
Raadsvoorstel van 27 maart aanpassen
als zodanig.

1.1

Bedrijfsvoering

16448

Krook

Brief provincie begroting

1.2

Bedrijfsvoering

17531

Burgemeester

Vergaderstukken Algemeen Bestuur
d.d. 12 maart 2014 met de daarbij
behorende ambtelijke reacties op de
vergaderstukken

2.1

Dienstverlening
en Beleid

6637

Kool

Vaststelling bestemmingsplan
“Uitbreiding bedrijventerrein 't
Overrijke”

2.2

Dienstverlening
en Beleid

17616

Kool

2.3

Dienstverlening
en Beleid

Kool

Vergaderstukken Programmaraad
Bereikbaar met de ambtelijke reactie
op de stukken
Uitwijkplaatsen Kassengebied Tuil

2.4

Dienstverlening

Kool

Reactie op variantennota PHS

17594

3. Aanwijzen van wethouder als
plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur van Regio Rivierenland;
4. De Raad vragen de hierboven
genoemde besluiten te nemen.
1. Een bestuurlijk overleg plannen met de
gedeputeerde van de provincie, wethouder
en controller Neerijnen;
2. Informatienota via Griffie naar de Raad
versturen
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reacties.

1. het bestemmingsplan “Uitbreiding
bedrijventerrein 't Overrijke” aan de
gemeenteraad aan te bieden voor
ongewijzigde vaststelling;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6,12 lid 2
Wro vast te stellen
Voor kennisgeving aannemen.
1. Het realiseren van uitwijkplaatsen
conform de bijlage;
2. Bekostiging hiervan voor rekening van
de ondernemers
1. Instemmen met de reactie van de

Akkoord.
Meenemen in de informatie uit het
college van B&W.
Informatie nota nu niet versturen.
Kennis van genomen.
Tevens is in het college kennis genomen
van het nagezonden agendapunt
“Regionale samenwerking in de
overgangsperiode”. Het college kan zich
niet vinden in het voorstel en houdt vast
aan de programmastructuur. Wel kan ze
zich vinden in het combineren van een
aantal programma raden, zeker gezien
de praktijk van de afgelopen tijd.
De vraag is ook in hoeverre de
gewenste tijdelijke aanpassing zich
verhoudt met de Gemeenschappelijke
Regeling?
Akkoord.

Voor kennisgeving aangenomen.
Akkoord. Mits het Waterschap zich ook
kan vinden in de voorgestelde aanpak.
Bekostiging komt voor rekening van de
ondernemers in het zoekgebied.
Akkoord

en Beleid

2.5

Dienstverlening
en Beleid

17044

Krook

2.6

Dienstverlening
en Beleid

16485

Krook

2.7

Dienstverlening
en Beleid

17382

Krook

2.8

Informatienota

10076

Krook

Vergaderstukken en ambtelijke
reactie op de vergaderstukken
Algemeen Bestuur GGD GelderlandZuid 22 13 maart 2014
Informatienota Maatregelverordening
Wwb, IOAW en IOAZ 2013
Fusieproces v.v. Opijnen en sv.
Waalkanters

Project Welzijn op recept.

gemeente Neerijnen en deze verzenden
naar het ministerie van Infra en Milieu
(bijlage !!)
2. De commissie Ruimte informeren door
middel van bijgaande Informatienota
(bijlage IV)
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reacties.
Na akkoord Informatienota doorzenden
aan raads- en commissieleden Welzijn via
griffie.
1. Instemmen met de inhoud van de
concept-brief aan de Fusiecommissie v.v.
Opijnen en sv Waalkanters;
2. De griffie een afschrift van de te
verzenden brief ter kennisneming
aanbieden
Voor kennisgeving aannemen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Akkoord.
Akkoord.
College wil een overzicht van het
gemeentelijk onroerend goed met de
vastgelegde eigendomssituatie.
Voor kennisgeving aangenomen.

