``
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 42
Dinsdag 15 oktober 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
2e-loco secretaris G.J. De Kruiff
Afwezig:
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

B&W besluitenlijst d.d. 1 oktober 2013

Vaststellen

0.2

Uitnodigingen

1. Uitnodiging voor het bijwonen van
de afscheidsreceptie van de heer
Eddy Kil, directeur RAVABO dd 1
november 2013 van 16:00 – 19:00 uur
in kasteel Wijenburg te Echteld.

Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodigingen.

Punt 2.2. “Besluit Bestemmingsplan
Heesseltsche Uiterwaarden” wordt
gewijzigd als volgt: “Akkoord, onder
voorbehoud overeenkomst VANL en
Staatsbosbeheer”
1. Wethouder Verwoert
vertegenwoordigt gemeente

secretaris

2. Uitnodiging voor het Regiocafé dd
30 oktober 2013 in Grand café de
Hofhouding Buren van 19:30 – 22:00
uur.
3. Uitnodiging voor het symposium
“De kracht van een zelfbewuste

2. Wethouders Kool en Verwoert
vertegenwoordigen gemeente
3. Burgemeester Van Hedel is namens
de gemeente aanwezig.

1

Ontwikkeling
en Toezicht

15933

Wethouder
Kool

gemeente”op vrijdag 22 november as
van 14:30 – 18:00 uur te Boekel
Geen medewerking verlenen aan de
uitbreiding van het loonbedrijf in het
agrarisch buitengebied.

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

15505

Wethouder
Kool

Voorontwerpbestemmingsplan “De
Kraan 1 te Est”

3.1

Samenlevings
zaken/Gemee
ntewinkel

17075

Burgemeester

Aansluiting GBA-ODR

3.2

Samenlevings
zaken/Gemee
ntewinkel

17112

Wethouder
Verwoert

Formaliseren overleg Passend
onderwijs

Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waardoor de
uitbreiding van het loonbedrijf aan de 2e
Tieflaarsestraat 3a te Neerijnen mogelijk
wordt, hieraan geen medewerking
verlenen.
Tegen het strijdig gebruik (opslag) van het
agrarisch gebied handhavend optreden
indien de eigenaar niet bereid is dit strijdig
gebruik binnen een redelijke termijn te
beëindigen.
Het voorontwerpbestemmingsplan “De
Kraan 1 te Est” in procedure brengen t.b.v.
Inspraak en vooroverleg met provincie,
waterschap, omgevingsdienst, brandweer
en veiligheidsregio.
1. In te stemmen met het gezamenlijk
pleidooi van de gemeentelijke deelnemers
in de GR ODR voor aansluiting van de
ODR op de GBA-V.
2. Bijgaande brief daartoe aan het
Ministerie van Zaken en
Koninkrijksrelaties/Agentschap
Basisregistratie en Persoonsgegevens
(BPR) vast te stellen.
1. In te stemmen met het
formaliseren van het 'op
overeenstemming gericht overleg'
(OOGO) tussen de gemeenten
Buren, Culemborg, Geldermalsen,
Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel
en de samenwerkingsverbanden
Coöperatie Betuws Primair
Passend Onderwijs U.A.,
Samenwerkingsverband

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

4.1

Beheer

11195

Wethouder
Kool

Verwijderen plateau
Steenweg/Gasthuisstraat
Waardenburg

4.2

Beheer

16024

Wethouder
Kool

Verkeersmaatregelen Molenstraat Est

Rivierenland (VO), Reformatorisch
Samenwerkingsverband PO
Berseba en het Reformatorisch
Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs (bijlage 1).
2. Wethouder H.A. Verwoert, namens
het College van Neerijnen, de vier
Overeenkomsten OOGO
behorende bij het Procedure
OOGO zoals bedoeld in artikel18a
lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO te
laten ondertekenen (bijlage 2).
3. Het reglement
Geschillencommissie OOGO vast
te stellen (bijlage 3).
4. Raadscommissie Welzijn te
informeren over dit besluit en ze
via de informatienotitie te
informeren over de huidige stand
van zaken met betrekking tot
passend onderwijs (bijlage 4).
Kennis nemen van het besluit van de
Provincie

Kennisnemen van het voornemen om
tijdens de aanpassing van de
verkeersmaatregelen in de Dorpsstraat ook
de aanwezige versmalling bij de bebouwde
kom entree in de Molenstraat te
veranderen,.

Provinciaal Bestuur per omgaande
(mail en schriftelijk) berichten om
voorafgaande aan de verwijdering van
het plateau het gemeentebestuur zicht
te geven op een verkeersveilig
alternatief. Voorts op korte termijn een
overleg organiseren met de Provincie.
Gemeenteraad informeren.
Akkoord; Gemeenteraad en
belanghebbende aanwonenden
schriftelijk op de hoogte stellen van de
in uitvoering te nemen
verkeersmaatregelen.

