Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 16
Dinsdag 16 april 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

0.1

Secretaris

14499

B&W besluitenlijst d.d. 9 april 2013

0.2

Uitnodigingen

-

-

Uitnodiging van de
Kerkenraad en kerkvoogdij
van de Hervormde gemeente
van Est voor het bijwonen van
de herdenkingsdienst op
woensdag 24 april 2013 om
19.30 uur in de kerk te Est
n.a.v. de troonwisseling op
DV 30 april 2013
VNG jaarcongres 4 en 5 juni
2013 te Zwolle

Advies

Besluit

Bespreken wie namens college gebruik
maakt van de uitnodiging.

Akkoord.
Per abuis is het besluit bij
agendapunt 2.3 niet
vastgelegd. Het voorstel is
akkoord.
- College is
verhinderd.

Bespreken wie naar het jaarcongres van
de VNG te Zwolle wil

-

Burgemeester volgt
gehele Programma.
4 juni wordt
deelgenomen door
Kool, Krook en
secretaris.

Pers/
Magazine

-

4 juni excl. avond
programma
Verwoert.
Tot slot wordt de B&W
vergadering verplaatst
naar maandag 3 juni as.
Burgemeester

e

0.5

P&O

2 wijziging CAR en UWO i.v.m.
invoering individueel loopbaanbudget

0.6

BMO

1.1

Bedrijfsvoering

16061

Krook

Begroting 2014 RAR/SAB

1.2

Bedrijfsvoering

16061

Krook

Jaarrekening 2012 Regionaal Archief
Rivierenland

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16389

Burgemeester

Evaluaties projecten Toezicht Milieu

Aubades

e

Voorgesteld wordt om de 2 wijziging van
de CAR/UWO gemeente Neerijnen 2013
betreffende de invoering van het
individueel loopbaanbudget conform vast
te stellen
Bespreken wie welke aubade bijwoont

1. In te stemmen met de aansluiting
per 1 januari 2014 van het
Streekarchief Bommelerwaard bij
het Regionaal Archief
Rivierenland;
2. In te stemmen met de begroting
2014 RAR (met aansluiting SAB)
3. De lening van het RAR met
schuldresten ad. € 1.734.942,72
per 1 juli 2013 vervroegd af te
lossen.
De raad voor te stellen geen zienswijze in
te dienen met betrekking tot de
jaarrekening 2012 van het Regionaal
Archief Rivierenland
Kennisnemen van de evaluaties en
adviezen over te nemen:
- Metaal: controlefrequentie
verlagen naar 1 x 4 jaar;
- Horeca, Sport Recreatie:
controlefrequentie verlagen naar 1
x 6 jaar
- Propaangas: controlefrequentie

Akkoord.

Besproken, de afspraken
vastleggen in de agenda`s
van de betreffende
collegeleden.
Akkoord.

Akkoord.

Kennis genomen.

handhaven 1 x 10 jaar
Steenfabriek Haaften:
controlefrequentie 1 x 10 jaar
- Veehouderijen cat3: jaarlijks
afwisselen tussen aspectcontrole
op ammoniak en integraal
- Tankstations (lpg) Integraal
verlagen naar 1 x 2 jaar
- Rijvallei Waardenburg:
controlefrequentie verlagen naar1
x 2 jaar
- Gasreductiestation Neerijnen:
controlefrequentie verlagen naar 1
x 2 jaar.
In te stemmen met het verzetten van
begunstigingstermijn van 1 mei 2013 naar
1 juli 2013. Voor het overige blijft de last
onder dwangsom (van datum 21 maart
2013, verzonden 26 maar 2013) gelijk.
1. Kennis te nemen van de
conceptagenda van het Algemeen
Bestuur Omgevingsdienst
Rivierenland
2. In te stemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.
1. Het bestemmingsplan
“Marijkestraat 2b te Haaften”aan
de gemeenteraad aan te bieden
voor gewijzigde vaststelling;
2. In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
reactie van het waterschap
Rivierenland conform de
zienswijzennota “Marijkestraat 2b
Haaften”;
3. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.
1. Het advies van SAOZ over te
-

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

15654

Burgemeester

Verlengen begunstigingstermijn tot 1
juli 2013

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16095

Kool

Vergadering AB ODR 22 april 2013

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

10806

Kool

Marijkestraat 2b Haaften

2.5

Ontwikkeling

15476

Kool

Planschadeverzoek Blokland

Akkoord.

Kennis van genomen.

Akkoord.

Akkoord.

en Toezicht

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

15238

Kool

Planschadeverzoek Westrienen

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

15921

Kool

Gebouwnummering gemeente
Neerijnen

2.9

Ontwikkeling
en Toezicht

15722

Kool

Principeverzoek vergroten bouwvlak
agrarisch bedrijf Bernhardstraat 31
Haaften

nemen;
2. De planschade aanvraag toe te
wijzen en een bedrag van
€ 8.500,- toe te kennen;
3. De kosten, volgens afspraak, te
verhalen op initiatiefnemer ( De
Kernen)
1. Het advies van TOG Nederland
over te nemen;
2. De planschade aanvraag toe te
wijzen en een bedrag van
€ 10.680,00 toe te kennen;
3. De kosten, volgens afspraak, te
verhalen op initiatiefnemer ( De
kernen)
1. De Nota gebouwnummering
Neerijnen 2013 vaststellen;
2. Instemmen met de
vervolgprocedure door een
gebouwnummeringsplan op te
stellen;
3. Alle nummertoekenningen laten
plaatsvinden volgens de in de ,
onder punt 1 genoemde, nota
genoemde uitgangspunten;
4. Het uitvoeringsbesluit artikel 6 te
wijzigen zoals in de onder 1
genoemde nota.
1. Indien er een verzoek komt voor
een ruimtelijke procedure voor de
wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen, voor het
agrarisch bedrijf Bernhardstraat 31
te Haaften waardoor de vergroting
van het bouwblok met de
medebestemming agrarische
bedrijfsdoeleinden (g) naar c.a.
20.000 m2 mogelijk wordt, hieraan
meewerken;

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

2.10

Ontwikkeling
en Toezicht

15221
en
15222

Kool

Centrumontwikkeling Haaften

2.11

Ontwikkeling
en Toezicht

10523

Kool

Situatietekening Repelsestraat 5
Neerijnen

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16210

Burgemeester

Aanwijzen ambtenaren burgerzaken
voor het afnemen van een verklaring
onder ede bij burger.

2. Het gekoppelde, maar strak
begrensd), bouwblok,
Bernhardstraat 46 dat onderdeel
was van het voormalig agrarisch
bedrijf Bernhardstraat 44 te
Haaften koppelen aan het
agrarisch bedrijf Bernhardstraat 31
te Haaften waardoor de bouw van
een koelcel met een
huisvestingsmogelijkheid voor
seizoensarbeiders innen de
geldende regels mogelijk wordt.
1. Het voorontwerpbestemmingsplan
“kern Haaften, herziening
Schoolstraat en Dutry van
Haeftenstraat” in het kader van het
wettelijke vooroverleg aan te
bieden aan de overlegpartners;
2. Het voorontwerp van het
bestemmingsplan “Kern Haaften,
herziening Schoolstraat en Dutry
van Haeftenstraat” na voorgaande
publicatie gedurende zes weken
ter inzage te leggen ten behoeve
van de inspraak door
belanghebbenden;
3. Akkoord e gaan met een
parkeernorm van 1.7 voor de
locatie ten westen van de school
aan de Schoolstraat te Haaften.
1. Perceel “om niet” in gebruik geven
aan de bewoner;
2. Perceel bij verkoop van de woning
verkopen aan nieuwe eigenaar of
laten ontruimen.
Mw. H.E. Gradisen-Dijkhuizen aan te
wijzen als bevoegd ambtenaar betreffende
artikel 36 tweede lid onder e wet GBA
Mw. T.H.G. Gerrits aan te wijzen als

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

3.2

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16030

Krook

Vergaderstukken en ambtelijke reactie
op de vergaderstukken
Programmaraad Zelfredzaam d.d. 18
april 2013

bevoegd ambtenaar betreffende artikel 36
tweede lid onder e wet GBA
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie.

Akkoord.

