Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 24
Dinsdag 11 juni 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

B&W besluitenlijst d.d. 3 juni 2013

0.2

Uitnodigingen

-

-

Uitnodiging voor de
slotmanifestatie
Techniekwedstrijd vrijdag 14
juni 2013 van 09.00 uur tot
11.15 uur bij
Opleidingscentrum Bouw
Rivierengebied (Revabo)
Poppenbouwing 3 te
Geldermalsen;
Verzoek om een
afgevaardigde van het college

Advies

Besluit

Pers/
Magazine

Akkoord met aanvullend op
agendapunt 7.1 uitvoering
woonrijp wordt voortgezet,
kostenverdeling conform
informatienota en benodigde
middelen dienen te passen
binnen het krediet MFC
Haaften. Tijdelijk fiets-/voet
pad wordt niet aangelegd.
- Wethouder Kool zal
aanwezig zijn.

-

Burgemeester zal
aanwezig zijn.

1.1

Bedrijfsvoering

11702

Burgemeester

de bejaarden van het welkom
te heten na hun jaarlijkse
reisje op zaterdag 15 juni
2013 om 20.00 uur in
dorpshuis “De Koeldert” de
Waardenburg
Calamiteitenplan Archief

1.2

Bedrijfsvoering

15036

Burgemeester

Mandaatregeling 2013

1.3

Bedrijfsvoering

15015

Burgemeester

Klacht familie Albers

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

15664

Kool

Principeverzoek natuurontwikkeling
Estse Omloop Est

-

Het calamiteitenplan archieven gemeente
Neerijnen vast te stellen.
1. Het mandaatbesluit 2013
gemeente Neerijnen en het
mandaatregister 2013 vast te
stellen;
2. Toestemming te geven voor de
besluiten tot ondermandaat;
3. Het mandaatbesluit 2010, versie 2,
en het mandaatregister 2010,
versie 2, in te trekken;
4. het mandaatbesluit 2013
gemeente Neerijnen en het
Mandaatregister 2013 ter
advisering voorleggen aan de OR.
1. De klacht van de familie Albers op
1 punt gegrond en voor het overige
ongegrond te verklaren
2. Geen trillingsonderzoek in te
stellen
3. Het aanbod van coulance betaling
van € 2.500,- in stand te laten
4. Familie Albers ter afronding en
afhandeling uit te nodigen op het
gemeentehuis.
1. Indien er een verzoek komt voor
een planologische procedure
waardoor de herontwikkeling van
het bosgebied nabij de Estse
Omloop te Est, zoals weergegeven
in het principeverzoek, mogelijk
wordt hieraan geen medewerking

Akkoord
Akkoord.
IVR informeren.

Akkoord.

Akkoord.

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

13407

Kool

Principeverzoek Weiweg ong. Varik

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16091

Kool

Principeverzoek 1e Tieflaarsestraat 15
Neerijnen

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

16652

Kool

Omgevingsvisie / Verordening
Gelderland

verleend;
2. Geen beheersovereenkomst
sluiten voor het beheer van een of
meerdere percelen natuur.
1. Omdat er vanuit landbouwkundig
oogpunt, ook na heroverweging,
geen medewerking verleend ka
worden aan een ruimtelijke
procedure (wijziging
bestemmingsplan) waarmee het
toekennen van een bouwblok (met
eventueel een bedrijfswoning) voor
het agrarisch bedrijf aan de
Weiweg ong. te Varik, mogelijk
wordt, het bezwaarschrift 10
november 2011 alsnog niet
ontvankelijk, dan wel ongegrond te
verklaren;
2. De aanvraagster aangeven dat u
niet bereid bent om een verzoek
aan de gemeenteraad voor te
leggen waardoor de
vestigingsmogelijkheden voor
agrarische bedrijven versoepeld
worden maar dat het haar vrij staat
om op het
ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen, dat
binnenkort ter inzage gelegd
wordt, haar zienswijze kenbaar te
maken.
Indien er een verzoek komt voor het
doorlopen van een ruimtelijke procedure
waardoor het huidige gebruik als kantoor,
van 471 m2, mogelijk 2ordt hieraan
meegewerkt indien de provincie hiertegen
geen bezwaar heeft.
1. De regionaal voorbereide
zienswijze op de ontwerp-

Akkoord.

Akkoord

Akkoord.
Zienswijze wordt z.s.m. aan

3.1

3.2

3.3

4.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Beheer

15954

Krook

Stukken met ambtelijke reactie
Programmaraad Participerend d.d. 13
juni 2013

10649

Verwoert

Vaststellen hoogte drempelbedrag
leerlingenvervoer schooljaar 20132014

8896

Krook

Informatienota verslag bijeenkomst
dorpshuizen 23 mei 2013

9892

Burgemeester

Mandaat Wethouder Verwoert

omgevingsvisie en
omgevingsverordening Gelderland
te ondersteunen en verder geen
reden te zien om anders dan ter
ondersteuning van de
gezamenlijke zienswijze als
gemeente te reageren;
2. De regionale zienswijze ter
kennisname in de raadcommissie
Ruimte en de gemeenteraad van
Neerijnen te brengen;
3. Indien de behandeling in de
raadscommissie d.d. 20 juni 2013
hier aanleiding toe geeft, alsnog
een aanvullende zienswijze
indienen.
Voor kennisgeving aannemen.

griffie ter kennisnamen
gebracht met het oog op
behandeling in Commissie
Ruimte. Voor 2 juli a.s. moet
de reactie worden
ingediend.

In te stemmen met de vaststelling van het
drempelbedrag leerlingenvervoer
schooljaar 2013-2014 op een bedrag van
€ 491,28.
Kennisnemen van het verslag.

Akkoord

Wethouder H.A. Verwoert mandaat
verlenen om namens de gemeente de
exploitatie- en gebruiksovereenkomsten
van het Kulturhus in Haaften te
ondertekenen.

Wethouder is gemandateerd
voor het tekenen van de
vastgestelde
overeenkomsten.

Voor kennisgeving
aangenomen.

Akkoord

