Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 20
Dinsdag 14 mei 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert, niet aanwezig bij agendapunt 2.6
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

Vaststellen
Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodiging.

Vastgesteld
Wethouders Verwoert en
Krook

1.1

Bedrijfsvoering

B&W besluitenlijst d.d. 7 mei 2013
- Uitnodiging voor het bijwonen van de
e
3 editie van de Wittenberg on tour in
Haaften op zaterdag 22 juni 2013
aanvang 14.15 uur op de locatie van
de Wittenberg te Haaften. Einde
activiteit tussen 16.15 uur en 16.30
uur
Verantwoording 2012

Krook

1. De raad voor te stellen de
verantwoording 2012, bestaande
uit het jaarverslag 2012 en de
jaarrekening 2012, vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het
resultaat over het jaar 2012 voor
een bedrag van € 163.578,- vast te
stellen;
3. De raad voor te stellen om een
bedrag van € 278.432 over te
hevelen naar 2012 conform de
bijlage “budgetoverhevelingen van

Akkoord.
Wel afzonderlijke
beslispunten benoemen
t.a.v. overheveling en het
ontrekken uit de algemene
reserve.

Pers/
Magazine

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16245

Burgemeester

Bouwen zonder vergunning
Melssinghdreef 1, Tuil

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16170

Kool

Principeverzoek Kerkstraat Varik

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

14512

Kool

Uitspraken rechtbank m.b.t. Van der
Ende en Pelle Markeringen

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

Verwoert

2.5

Ontwikkeling

Verwoert

Vergaderstukken Programmaraad
Welvarend d.d. 16 mei 2013 met de
daarbij behorende ambtelijke reactie
Vergaderstukken Algemeen Bestuur

2012 naar 2012”
4. De raad voor te stellen het verschil
tussen het resultaat en de
budgetoverhevelingen ad
€ 111.834 te onttrekken aan het
aanwendbare deel van de
Algemene Reserve.
1. Een last onder dwangsom op te
leggen om vóór 1 juli 2013 het
zonder omgevingsvergunning
gerealiseerde gebouw op het
perceel Melssinghdreef 1 in Tuil af
te breken;
2. Aan de last een dwangsom te
verbinden van € 15.000,- ineens
als niet aan de last is voldaan.

Indien er een verzoek komt voor en
ruimtelijke procedure voor de wijziging van
het bestemmingsplan Kern Varik waardoor
de realisatie van zes woningen op het
perceel aan de Kerkstraat 29a te Varik
mogelijk wordt, hieraan meewerken.
1. Kennis te nemen van de
uitspraken van de rechtbank;
2. De gemaakte proceskosten, te
weten 2 maal € 944,00 en het
griffierecht, te weten 2 maal
€ 152,00 over te maken aan de
familie Van der Ende
Ter kennisname

Ter kennisname

Begunstigingstermijn
oprekken tot 1 januari 2014
met het oog op de
vaststelling van het
bestemmingsplan
Buitengebied. Wanneer
bebouwing dan mogelijk kan
zijn, dan zal er een
vergunning moeten worden
aangevraagd. Gegeven dat
er nu een gebouw is
opgericht zonder
vergunning, dan zullen
dubbele leges in rekening
gebracht worden.
Akkoord.

Akkoord.

Kennis van genomen.

Kennis van genomen.

en Toezicht

2.6

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling
en Toezicht

10958

10619

Kool

Kool

Recreatieschap Nederrijn, Lek en
Waal d.d. 22 mei 2013 met de daarbij
behorende ambtelijke reactie
Bestemmingsplan Landgoed
Bloemfonteijn

De Geer

1. Het bestemmingsplan “Landgoed
Bloemfonteijn”voor gewijzigde
vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.
1. Het bestemmingsplan “De Geer”
voor ongewijzigde vaststelling aan
de gemeenteraad aan te bieden;
2. In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
zienswijze overeenkomstig het
gestelde in “Zienswijzennota De
Geer”.
3. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.

Wethouder Verwoert
verlaat de vergadering.
Akkoord.

Wethouder Verwoert
neemt weer deel aan de
vergadering.
Akkoord.

