Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 11
Dinsdag 12 maart 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert, afwezig bij agendapunt 2.3
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

B&W besluitenlijst d.d. 5 maart 2013
- Uitnodiging voor het bijwonen
van het Regiocafé
Rivierenland De Publieke
zaak op woensdag 27 maart
2013 om 19.30 uur in Le
Melangeur te Geldermalsen,
Marktplein 16, 4191 AC
Geldermalsen;
- Uitnodiging voor de
netwerkbijeenkomst van
fruitcorso op dinsdag 26
maart om 17.00 uur bij
Bierman Advocaten, laan van
Westroijen 4 te Tiel;
- 2 verzoeken van NL doet op
16 maart 2013

Advies

Besluit

Akkoord
- Wethouder
Verwoert zal
aanwezig zijn.

-

College is
verhinderd.

- In de Wittenberg zijn
aanwezig; vanaf 09.30 uur
de burgemeester en
wethouder Verwoert.
Halen en brengen
voorstelling Stroomhuis,
halen senioren door de

Pers/
Magazine

1.1

Bedrijfsvoering

Burgemeester

1.2

Bedrijfsvoering

13671

Krook

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

15979

Kool

Ambtelijke reactie op vergaderstukken
AB Regio Rivierenland d.d. 13 maart
2013
Kwijtscheldingsregeling 2013 geldend
voor door BSR geheven belastingen
Principeverzoek Buitengebied

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

14289

Kool

Bedrijfswoning De Jongh

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

10958

Kool

Ontwerpbestemmingsplan Landgoed
Bloemfonteijn

Kennis nemen van de ambtelijke reactie.

burgemeester en wethouder
Verwoert. Thuis brengen
van senioren door de
burgemeester en wethouder
Krook.
Kennis van genomen.

Akkoord
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waardoor de
realisatie van een bedrijfsruimte van
400m2 op de locatie Korfgraaf 8 te Hellouw
mogelijk wordt (uitbreiding
bouwmogelijkheden), hieraan geen
medewerking verlenen.
1. De oorspronkelijke bedrijfswoning
aan de Katijfweg 2 te Tuil in het
bestemmingsplan opnemen als
“plattelandswoning”.
2. OP het adres Katijfweg 4 ten
behoeve van het aanwezige
agrarische bedrijf een extra
agrarische bedrijfswoning
toekennen;
3. Gezien de beperkte afwijking van
het beleid de gemeentelijke
inspraakverordening niet van
toepassing verklaren en na
wettelijk vooroverleg en
ondertekening van de gebruikelijke
overeenkomsten direct een
ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage leggen.
1. Te besluiten tot het aangaan van
een anterieure overeenkomst met
H.A. Verwoert en M. VerwoertRaasveld in overeenstemming met

Akkoord.

Akkoord.

Voorafgaand aan de
behandeling van het
agendapunt verlaat
wethouder Verwoert de

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink

Verwoert

Informatienota Koningsspelen

bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
2. Te besluiten tot het aangaan van
een
planschadeverhaalsovereenkomst
met H.A. Verwoert en M. VerwoertRaasveld in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
3. Te besluiten tot het aangaan van
een overeenkomst inzake de
realisering van natuurontwikkeling
en ontwikkeling van bouwgrond
ten behoeve van Landgoed
Bloemfonteijn met H.A. Verwoert
en M. Verwoert- Raasveld in
overeenstemming met bijgevoegd
ontwerp van deze bijeenkomst;
4. In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
inspraakreactie en de reactie van
het Waterschap Rivierenland, de
Provincie en Rijkswaterstaat
overeenkomstig het gestelde in het
“Verslag vooroverleg en inspraak”
5. De indiener van de inspraakreactie
te berichten omtrent het
ontwerpbestemmingsplan
Landgoed Bloemfonteijn;
6. Het ontwerp bestemmingsplan
Landgoed Bloemfonteijn
dienovereenkomstig vast te stellen
en gedurende zes weken ter
inzage te leggen te leggen ten
behoeve van de vaststelling door
de gemeenteraad
Afstemmen binnen het college welke rol
gemeente hierin wil spelen.

college vergadering. De
ambtelijke medewerker
geeft een korte uitleg. De
aanvraag is correct
doorlopen en procedureel
juist afgehandeld.
College is akkoord met het
voorstel.

Wethouder Verwoert zal in
overleg treden met de
scholen. College stelt een

el
4.1

Beheer

16167

Kool

Vergaderstukken Programmaraad
Bereikbaar d.d. 21 maart 2013 met de
daarbij behorende ambtelijke reactie

Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie.

attentie beschikbaar aan de
scholieren in Neerijnen.
Kennis van genomen.

