Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 13 Juli 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

1.1

Bedrijfsvoering

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 6 Juli
2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.

– Stads- en regiobezoek op
vrijdag 27 November van 10.00
tot 15.30 te Tiel Rivierenland.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Reserveren in agenda van de
Collegeleden .

1. Kennisnemen van de uitspraak van
de rechtbank Gelderland d.d. 23 juni
2015.

Akkoord

14Burgemeester Besluit op bezwaar inzake Wob
18287/
verzoek.
6392

BP

Informeren.

2. Het bezwaarschrift gegrond te
verklaren en het bestreden besluit te
herzien door het gevraagde document
te verstrekken.
3. Een vergoeding van kosten aan
rechtkundige bijstand in bezwaar te
verstrekken.
2.1

Dienstverlening
en beleid

18049/ Wethouder
6004_ Kool
4

Toekomst begraven gemeente
Neerijnen.

1. Kennisnemen van en instemmen met Besproken en kennis van
de notitie Toekomst begraven gemeente genomen.
Neerijnen.
Het voorstel beschouwen als een

Raadplegen.

2. Kiezen voor;
Variant A): De gemeente houdt vast aan
het huidige beleid, waarbij alle
genoemde beleidsuitgangspunten
overeind blijven en waarbij op termijn de
besparingen en kostendekkendheid
mogelijk behaald wordt;
of
Variant B): De gemeente laat de
uitgangspunten voor wat betreft de
kostendekkendheid en de te behalen
bezuiniging vanaf 2016 los. De kwaliteit
per begraafplaats blijft op peil en er
wordt recht gedaan aan gemaakte
afspraken uit het verleden. De
gemeente gaat aan de slag om meer
efficiency op de korte termijn te
behalen.

startnotitie. Beleidsuitgangspunten
en aandachtspunten zijn een kader
waarbinnen de optimalisatie van
het begraven verder wordt
opgepakt.
Na de beeldvormende Raad wordt
de optimalisatie verder opgepakt
richting een voorstel aan de Raad.

3. Besluiten om de gekozen variant
verder uit te werken in een plan van
aanpak en maatregelenplan.
2.2

Dienstverlening
en beleid

12Wethouder
15807- Kool
6332

1e voortgangsrapportage 2015.

Kennis te nemen van deze brief.

2.3

Dienstverlening
en beleid

20858
doc.
5105

Beleid grondzaken.

1. Het beleid voor grondzaken niet
Akkoord.
aanpassen, de huidige nota blijft
vigerend. De tarieven en prijzen worden Zijn de kosten van handhaving
geactualiseerd m.b.t. huurprijs,
meegenomen?
gebruiks-overeenkomst, max.
oppervlak, standplaatsen, pacht,
terrassen en volkstuinen.

Wethouder
Kool

2. De huurprijs voor snippergroen per 1
augustus 2015 verhogen naar € 2,50
per m2 per jaar met een minimum van €
75,00 per jaar.
3. Het maximale oppervlakte voor
standaard snippergroen per 1 augustus

Besproken. Goede lijn.

Informeren.

2015 vaststellen op 150 m2 i.p.v. 100
m2, zodat de burger minder snel kosten
hoeft te maken voor taxatie.
4. Het tarief voor
gebruiksovereenkomsten per 1
augustus 2015 verhogen naar € 250,00
per jaar.
5. Het tarief voor standplaatsen per 1
augustus 2015 verhogen naar € 0,90
per dag(deel) per m2 voor het innemen
van 1 standplaats op gemeentegrond
voor 1 dag(deel) per week. Voor het
innemen van meer dan 1 dag(deel) per
week in dezelfde dorpskern wordt
voorgesteld om € 200,00 per extra dag
door te berekenen.
6. Instemmen met het hanteren van de
pachtnorm als minimumpachtprijs (bij
gunstig gelegen percelen).
7. Instemmen met instellen
minimumprijs voor terrassen op € 75,00
per jaar.
8. Instemmen met instellen
minimumprijs voor volkstuinen op
€ 75,00 per jaar.
9. De Raad middels bijgevoegde
Informatienota informeren.
2.4

Dienstverlening
en beleid

15Wethouder
20802- Kool
6041

PV A.H. de Kockstraat 2
Waardenburg.

1. Op grond van de ontstane situatie als Akkoord.
gevolg van de wijze waarop in 2009 het
bestemmingsplan gewijzigd is en gelet
op de behoefte rond de ontwikkeling
van het bedrijf, dat gevestigd is aan de
A.H, de Kocjstraat 2 te Waardenburg,
als uitzondering, meewerken aan een

Informeren.

bestemmingsplanprocedure waarmee
de bouwmogelijkheden verruimd
worden tot 880 m2 en er buitenopslag
van maximaal 1.750 m2 mogelijk wordt
mits bebouwing en opslag op een
goede wijze landschappelijk ingepast
worden en er op een aanvaardbare
wijze een natuurcompensatie plaats
vindt van minimaal 2.235 m2 op deze
locatie.
2.5

Dienstverlening
en beleid

13Burgemeester B&W advies besluit op bezwaar 1. Kennisnemen van de uitspraak van
17253/
Wob verzoek.
de rechtbank Gelderland d.d. 28 Mei
6269
2015.
2. Het bezwaarschrift gegrond te
verklaren en het bestreden besluit te
herzien door het verstrekken van
aanvullende documenten.
3. Een vergoeding van kosten aan
rechtkundige bijstand in bezwaar te
verstrekken.

Akkoord.

Informeren.

