Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 7
Dinsdag 12 februari 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
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder J. Krook

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

0.3
0.4

Actielijst
Vergaderstukk
en

15962
16006

B&W besluitenlijst d.d. 5 februari 2013
Uitnodiging Ledenbijeenkomst OVN
op maandag 18 februari 2013 van
17.00 uur tot 20.00 uur bij Dura
Vermeer Materieelservice BV,
Margrietstraat 9, 4175 GA Haaften
Actielijst college
Vergaderstukken en ambtelijke
reacties Algemeen Bestuur regio
Rivierenland d.d. 13 februari 2013

0.5

Griffie

14588

Burgemeester

Stukken Presidium 14 februari 2013

V.k.a.

1.1

Bedrijfsvoering

15982

Burgemeester

Jaarverslag archiefbeheer 2012

Het jaarverslag 2012 archiefbeheer en –

Bespreken wie deze bijeenkomst bijwoont.

Bespreken
Kennis nemen van de vergaderstukken en
de daarbij behorende ambtelijk reacties

Besluit

Akkoord
Burgemeester, wethouder
Verwoert en wethouder Kool
zullen aanwezig zijn.

Besproken.
De attentiepunten over
zwerfvuil worden
meegenomen door de
burgemeester. Ook de
reacties rond huisvesting
het nieuwe werken worden
ingebracht. College wil tijdig
duidelijkheid in de uitgaven
voor deze zaken.
Voor kennisgeving
aangenomen.
Akkoord.

Pers/
Magazine

1.2

Bedrijfsvoering

15757

Wethouder
Krook

Onderhandelaarsakkoord
gemeentefinanciën

zorg vast te stellen en ter kennisname aan
raad aanbieden
Memo voor kennisgeving aannemen en
doorzenden naar griffie.

1.3

Bedrijfsvoering

425

Wethouder
Verwoert

Virtuele PC’s

Kennis nemen van het MT advies

1.4

Bedrijfsvoering

Burgemeester

Kennis nemen van de vergaderstukken en
de daarbij behorende ambtelijk ereactie.

1.5

Bedrijfsvoering

15828

Burgemeester

Vergaderstukken vergadering RAR en
de daarbij behorende ambtelijke
reactie
Beslissing op bezwaar Compagnie di
ventura namens L. Hoogendoorn

1.6

Bedrijfsvoering

15015

Burgemeester

Aanvulling B&W voorstel afhandeling
klacht Albers

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

11971

Wethouder
Kool

Visie buitengebied/ ruimtelijk
beleidskader bestemmingsplan
buitengebied

Memo (voortaan Informatie
nota) kan naar de griffie.
Kan worden opgenomen in
de “Informatie uit het
College”.
Kennis van genomen,
voortaan niet agenderen in
B&W.
Kennis van genomen.

Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren, het bestreden besluit in stand te
laten en het niet toekennen van
proceskostenvergoeding.

Akkoord.

Kennis nemen van de beantwoording van
de door u gestelde vragen.

Akkoord, graag wil de
secretaris worden
geïnformeerd over de
indicatieve schade.
Voorafgaand aan een
eventueel onderzoek.
Akkoord, visie en ruimtelijk
beleidskader worden
definitief opgesteld en aan
de griffie gestuurd.

1. De gemeenteraad voor te stellen
om de Visie Buitengebied
gemeente Neerijnen, augustus
2012 vast te stellen en te
gebruiken als opmaat voor het
ruimtelijke beleid in de
structuurvisie en het
bestemmingsplan buitengebied
met dien verstande dat:
- de toegekende open waarde in het
gebied tussen spoorlijn A2 en A15
kot te vervallen;

-

de mogelijkheid voor het opnemen
van een zoekzone voor
landschapsversterking in de
uiteindelijke structuurvisie wordt
beoordeeld;
2. De gemeenteraad voor te stellen
om het Ruimtelijk beleidskader
bestemmingsplan Buitengebied
vast te stellen als nota van
uitgangspunt voor het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied,
met dien verstande dat voor de
omvang van tijdelijke
teeltondersteunende
voorzieningen geen maximale
oppervlakte maat wordt
opgenomen.
2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

14295

Burgemeester

Illegale bewoning stal/bedrijfsgebouw
Zwarte Kade 3 Est

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewinkel

16029

Wethouder
Krook

Fusie GGD Rivierenland en GGD
Regio Nijmegen/zienswijze

1. Kennis te nemen van de
ingediende zienswijze en in te
stemmen met de reactie hierop;
2. Een last onder dwangsom op te
leggen, waarin wordt verzocht om
uiterlijk voor 1 juli 2013 de
bewoning van de
stal/bedrijfsgebouw te staken en
gestaakt te houden. Mocht hieraan
niet worden voldaan, dan zal een
dwangsom verbeurd worden van
€ 15.000,- ineens
1. Aan de raad voor te stellen om aan
de beide algemeen besturen van
de fusiekandidaten, t.w. GGD
Rivierenland en GGD Regio
Nijmegen te verzoeken om er voor
zorg te dragen dat zo spoedig
mogelijk na effectuering van de
nieuwe GGD een takendiscussie
op gang komt;

Akkoord.

Akkoord.
College wil dat er wordt
vastgelegd dat er een
aanzienlijke (minimaal 5%)
besparing met de fusie
wordt gerealiseerd.

3.2

3.3

4.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewinkel
Samenlevings
zaken/
Gemeentewinkel
Beheer

Wethouder
Krook

16058

Wethouder
Krook

14719

Wethouder
Kool

Vergaderstukken Programmaraad
zelfredzaam en de daarbij behorende
ambtelijke reactie op de
vergaderstukken
Informatienota, tegenprestatie naar
vermogen, het inzetten van werklozen

Handboek Openbare Ruimte 2013

Informatie uit het College/ Vragen
Raad
Er staan geen 37 a vragen open.

In de organisatie worden de formats
aangepast en zal er voortaan een

2. Aan de raad voor te stellen om aan
beide algemeen besturen van de
fusiekandidaten, t.w. GGD
Rivierenland en GGD Regio
Nijmegen te verzoeken om meer
duidelijkheid te verschaffen over
de toekomstige rol van de
programmaraden;
3. Aan de raad voor te stellen om aan
de beide algemeen besturen van
de fusiekandidaten, t.w. GGD
rivierenland en GGD regio
Nijmegen te verzoeken om meer
duidelijk te verschaffen over de
financiële consequenties van de
fusie.
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie.

Ter kennisname

1. Het “Handboek Openbare Ruimte
2013” als herziening van het
“Programma van eisen 2008” vast
te stellen;
2. Bij nieuwe anterieure
overeenkomsten het “handboek
Openbare Ruimte”als bijlage te
laten opnemen.

Kennis van genomen.

Kennis van genomen. Kan
worden opgenomen in de
“Informatie uit het College”
Akkoord.

Kennis van genomen.

Kennis van genomen.

openbare samenvatting worden
toegevoegd aan de voorstellen.
De informatie nota`s opnemen in de
“Informatie uit het College” en
toesturen aan de Raad
Rondvraag

Akkoord.

