Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 19
Maandag 12 mei 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
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

17457

B&W besluitenlijsten d.d. 28 april
2014

Besluitenlijst vaststellen

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

Afspraken college vergaderingen.

De begintijd van de college vergadering
is de maandag vanaf 9.15 uur. De
eindtijd is 13 uur.

Tijd voor extra overleg of college
bezoeken

Wekelijks wordt hiervoor tijd
gereserveerd, van 13 uur tot 15 uur.

Uitnodiging voor de opening van CBS
Klingelenburg te Tuil op zaterdag 7
juni 2014 0m 14:00 uur.
Uitnodiging voor het afscheid van de
wethouders Leijdekkers, Smits,
Huizinga, op woensdag 14 mei van
16:00 – 18:00 uur in de raadzaal van

Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de verschillende uitnodigingen.

– Wethouder Andriesse zal de
bijeenkomst bijwonen.
– Wethouder Kool zal aanwezig zijn.

het gemeentehuis te Kerkdriel.
Uitnodiging en toegangsbewijs voor 4
personen + parkeerkaart voor het
Breugels Festival om 12:00 uur op het
kasteelplein Neerijnen.
0.3

Secretaris

Aannemer Van Vliet
Benoemen tot leden en
plaatsvervangende leden voor de
raadsperiode 2014 -2018.

17650

– Wethouder Verwoert zal 12 uur openen
en ook wethouder Krook zal de
bijeenkomst bezoeken.

Benoemen/aanwijzen leden en
plaatsvervangende leden in het Algemeen
Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regelingen.

Wethouder Verwoert zal aanwezig zijn.
De leden zijn voorgesteld en document
wordt ter behandeling aan de griffie
gestuurd. Ter behandeling in Raad op 5
juni a.s.

Benoemen/aanwijzen leden en
plaatsvervangende leden in het Bestuur
van overige privaatrechterlijke
rechtspersonen.
Portefeuilleverdeling College.
0.4

17884

0.5

17531

0.7

0.8
0.9
1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening
en Beleid

15722

Wethouder
Krook
Burgemeester
van Ruijven
Burgemeester
van Ruijven

Vergaderstukken + advies tijdelijke
Programmaraad Sociale Ontwikkeling
Vergaderstukken + advies Algemeen
Bestuur Rivierenland dd 14 mei 2014.
Vriendschapsband Collevecchio –
gemeente Neerijnen

Kennis te nemen van het advies.

Besproken en vastgelegd, inclusief de
vervanging van de wethouders onderling.
Kennis van genomen.

Kennis te nemen van het advies.

Kennis van genomen.

Stand van zaken bespreken.

Burgemeester
van Ruijven
Wethouder
Andriesse

Persgesprekken 2014.

Kennis nemen van de nota

Vergaderstukken + advies van het
Regionaal Archief Rivierenland dd 15
mei 2014.
Jaarverslag Archiefbeheer 2013

Kennis te nemen van het advies.

Besproken en bij bezoek van de
bestuurlijke delegatie is een ontvangst in
het gemeentehuis van Neerijnen altijd te
arrangeren.
Kennis van genomen. Frequentie is één
keer per drie weken.
Kennis van genomen.

Het Jaarverslag 2013 vaststellen.

Akkoord.

Ontwerpwijzingsplan Bernhardstraat
31 te Haaften.

1. Te besluiten tot het aangaan van een
anterieure overeenkomst met de heer
Pippel in overeenstemming met bijgevoegd
ontwerp van deze overeenkomst.

Akkoord.

Wethouder
Andriesse
Wethouder
Kool

2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalovereenkomst met de
heer Pippel in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst.
3. Het bijgevoegd ontwerp van het
wijzigingsplan Bernhardstraat 31 te
Haaften in overeenstemming met afdeling
3.4 Algemene wet bestuursrecht voor
iedereen ter inzage te leggen.
2.2

Dienstverlening
en Beleid

4622

Wethouder
Kool

Mackaylaan Ophemert

1. Offertes aan te vragen voor het
opstellen van een bestemmingsplan voor
de Mackaylaan.
2. Aan de raad voorstellen een reëel en
stellig voornemen te nemen ten aanzien
van dit perceel.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

1093

Wethouder
Kool

Jaarstukken 2013, Begrotingswijziging
2014 en Programmabegroting 2015
van de Omgevingsdienst
Rivierenland.

3. De waardering van de taxateur o.b.v.
marktwaarde voor dit perceel opnemen in
de Jaarrekening 2013.
1. Kennis te nemen van de jaarstukken
2013, begrotingswijziging 2014 en
programmabegroting 2015.
2. De bijdrage ODR 2015 te verlagen met
€ 10.000,00
3. De Jaarstukken 2013,
Begrotingswijziging 2014 en de
Programmabegroting 2015 van de ODR
voor te leggen aan de gemeenteraad.
4. De gemeenteraad adviseren geen
zienswijze in te dienen.

Is akkoord.
College stelt voor in het verlengde van
de vaststelling van de Jaarrekening 2013
en analoog aan het advies van de
accountant, de Raad te vragen het punt
te agenderen in de Raad van 5 juni 2014.
Het document wordt vandaag gestuurd
aan de griffie met het verzoek deze te
agenderen voor de ev. raad. Dan ligt het
voor de commissievergaderingen bij de
raadsleden.
Akkoord.

2.5

Dienstverlening
en Beleid

3440

Wethouder
Verwoert

Voetveer Varik – Heerewaarden

2.6

Dienstverlening
en Beleid

12176

Wethouder
Kool

Vaststelling bestemmingsplan
Buitenweg 27, Haaften.

Voor kennisgeving aannemen en door
middel van bijgaande informatienota ter
kennisgeving voorleggen aan de Raad.
1. Het bestemmingsplan “Kern Haaften”,
herziening Buitenweg 27” aan de
gemeenteraad aan te bieden voor
ongewijzigde vaststelling.

Kennis van genomen.
Akkoord.

2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.
2.7

Dienstverlening
en Beleid

14643

Wethouder
Kool

2.8

Dienstverlening
en Beleid

13997

Wethouder
Krook

2.9

Dienstverlening
en Beleid

17850

Wethouder
Kool

Vaststelling bestemmingsplan De
Lage Paarden 1 te Waardenburg.

Instemming ambtelijk overleg
Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen over inrichting lokaal portaal
jeugdzorg.
Opplussen.

1. Het bestemmingsplan “De Lage
Paarden 1” 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.
In te stemmen met dit ambtelijk overleg.

1. De raad voor te stelen de Verordening
Subsidie Opplussen vast te stellen.

Akkoord.

Kennis van genomen.

Akkoord.
Graag de communicatie actief oppakken.

2. Het aanvraag – en
gereedmeldingsformulier voor de
opplussubsidie vast te stellen.
3. Akkoord te gaan met de bijgevoegde
dienstverleningsovereenkomst en deze te
ondertekenen na de vaststelling van de
verordening in de raad.
2.10

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Andriesse

Reactie Rekenkamercommissie
Subsidiebeleid.

Reactie is akkoord en kan aan de griffie
worden toegestuurd.

