Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 46
Dinsdag 12 november 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

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

Vaststellen

Akkoord

0.2

Uitnodigingen

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging

Wethouder krook is gevolmacht
afgevaardigde

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16861

Burgemeester

B&W besluitenlijst d.d. 5 november
2013
Uitnodiging voor de Algemene
ledenvergadering van de VNG d.d. 29
november 2013 van 15.00 uur tot
16.30 uur in de Jaarbeurs te Utrecht.
Besluit op bezwaar
exploitatievergunning en DHW Café
Neerijnen

Akkoord

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

17179

Burgemeester

1. Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
de bezwaarschriften ongegrond te
verklaren en de bestreden besluiten onder
aanvulling van de motivering in stand te
laten;
2. In te stemmen met de herstelde
motivering van de bestreden besluiten
zoals verwoord onder het kopje “Reactie
op het advies”.
1. In te stemmen met een pilot van 1 jaar
voor het uitvoeren van toezicht- en
handhavingstaken Drank- en Horecawet
door Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI)

Toezicht en handhaving Drank- en
horecawet voor 2014

Akkoord

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

8704

Burgemeester

Intrekken omgevingsvergunning
bouwen drie woningen aan de
Molenstraat, hoek Waalbandijk in
Ophemert

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

16523

Burgemeester

Last onder dwangsom reclameborden
Koos Pellegrom

2.5

Ontwikkeling
en Toezicht

8580

Wethouder
Kool

Opname ontwikkeling Kerkewaard
binnen Structuurvisie Waalweelde
West

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

2417

Wethouder
Verwoert

Prestatieafspraken 2014-2018 RBT

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink

17044

Wethouder
Krook

Raadsvoorstel Zienswijze van de raad
begroting 2014 GGD Gelderland-Zuid

2. De kosten van deze pilot te dekken met
de post openbare orde en veiligheid.
Het besluit om de omgevingsvergunning
d.d. 19 april 2005 voor het bouwen van
drie woningen in Ophemert vooralsnog niet
in te trekken en de vergunninghouder een
termijn van zes maanden te gunnen om
alsnog gebruik te maken van de
vergunning.
1. Kennis te nemen van de ingediende
zienswijze en in te stemmen met onze
reactie hierop. De ingediende zienswijze is
geen reden om alsnog af te zien van
handhavend optreden;
2. Een last onder dwangsom op te leggen,
waarin wordt verzocht uiterlijk 15
december 2013 de reclame-/verwijsborden
te verwijderen en verwijderd te houden.
Mocht hieraan niet worden voldaan, dan
zal een dwangsom verbeurd worden van
€ 7.500,00 ineens.
1. De ontwikkeling van de Kerkwaard tot
een watergebonden bedrijventerrein, onder
voorwaarden op te nemen in het ontwerp
van de structuurvisie Waalweelde West.
2. Dit standpunt mee te nemen naar de
stuurgroep Waalweelde West van 4
december 2013.
3. De commissie ruimte van 14 november
2013, mondeling van dit standpunt op de
hoogte te stellen.
1. Niet instemmen met de
prestatieafspraken 2014-2018 tussen de
gemeente Neerijnen en RBT Rivierenland.
2. De Raad middels een informatienota
informeren over bovenstaande.
Na akkoord doorsturen aan de griffie

Akkoord

Akkoord.
Check op de genoemde bedragen.

Akkoord.
Raad informeren met een informatie
nota voor 14 november as. Wethouder
zal e.e.a. toelichten in de commissie
Ruimte.

Akkoord.

Akkoord

4.1

el
Beheer

16271

Kool

Beleidsnota beheer en onderhoud
wegen

1. In te stemmen met het bijgaande
beleidsplan beheer en onderhoud wegen;
2. Dit plan ter vaststelling aanbieden aan
de raad

Akkoord.

