Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 29
Dinsdag 16 juli 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
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder J. Krook

Nr.

Afdeling

0.0

Secretaris

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

0.3

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Coördinatie-overleg Beheerplannen

14499

06013

B&W besluitenlijst d.d. 9 juli 2013
Uitnodiging voor het bijwonen van dag
van Haaften 7-9-2013 13.00-00.00 op
het Kempke te Haaften
Bespreking 5 themabijeenkomsten
regio Rivierenland

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

Aanwijsbesluiten

1. Op basis van de
“Budgethoudersregeling 2011”
budgethouders aanwijzen conform de

Besluit

Besproken en er wordt afgesproken een
themabijeenkomst te plannen in overleg
met de griffie en wel op 19 september
a.s.
Akkoord.
Burgemeester zal aanwezig zijn.
Aan de griffie wordt voorgesteld twee
raadsleden te betrekken bij het proces
van de sociale transities. College heeft
als suggestie de leden vanuit het AB van
Lander, zij beschikken reeds over de
informatie van transitie van taken.
Akkoord

2.1

Ontwikkeling
en toezicht

14289

Kool

Ontwerpbestemmingsplan “Katijfweg
2-4, Tuil”

2.3

Ontwikkeling
en toezicht

16622

Van Hedel

Besluit op bezwaar Tinnegieter 2A te
Hellouw

2.4

Ontwikkeling
en toezicht

15530

Van Hedel

Uitstel begunstigingstermijn

2.5

Ontwikkeling
en toezicht

12176

Kool

Voorontwerpbestemmingsplan “Kern
Haaften. Herziening Buitenweg 27”

3.1

Samenlevings
zaken/Gemee
ntewinkel

18181
1

Krook

Regionaal proces transities sociaal
domein

bijgevoegde aanwijzingsbesluiten voor
2013.
1. Te besluiten tot het aangeven van een
anterieure overeenkomst met de heer C.
De Jongh in overeenstemming met het
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst.
2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalsovereenkomst met de
heer C. de Jongh in overeenstemming met
het bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst.
3. Het ontwerp van het bestemmingsplan
“Katijfweg 2-4, Tuil” vast te stellen en in
overeenstemming met afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht voor
zienswijzen van belanghebbenden na
voorafgaande publicatie gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage te leggen.
1. Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten.
1. De begunstigingstermijn te verlengen tot
vier weken na de dag van verzending van
het besluit op bezwaar. Mocht er geen
bezwaarschrift worden ingediend, dan de
begunstigingstermijn te verlengen tot
uiterlijk 1 september 2013.
1. Het voorontwerpbestemmingsplan “Kern
Haaften, herziening Buitenweg 27” in
procedure brengen t.b.v. Vooroverleg met
het waterschap en inspraak.
1. Kennis te nemen van het proces van de
transities sociaal domein in Regio
Rivierenland.
2. De raad te informeren conform
bijgevoegde informatienota Stand van

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Kennis van genomen en kan worden
doorgestuurd aan de griffie. Gezien het
belang van het onderwerp doet het
college de suggestie aan de Raad, de
informatie van deze transities te

4.1

Beheer

6.1

Bureau IVR

15807

Kool

Uitbesteden IBOR-taken

15608

Café Neerijnen

zaken ontwikkeling regionale infrastructuur
Werk en Inkomen (RIW).
3. De raad te informeren conform
bijgevoegde informatienota Stand van
Zaken regionaal sociaal domein
(AWBZ/Wmo en Jeugd)
1. Het college neemt zich voor de
uitvoerende taken van Integraal Beheer
Openbare Ruimte (voortaan IBOR-taken)
over te dragen naar de AVRI te
Geldermalsen per 1 januari 2014
2. Het college kiest er voor alle uitvoerende
medewerkers, zo veel mogelijk
onderhoudsmiddelen, en de betreffende
onderhoudsbudgetten over te brengen
naar de AVRI te Geldermalsen
3. De uitvoering van de IBOR-taken zal
vanaf de overdracht op basis van een
dienstverleningsovereenkomst met de
AVRI worden afgenomen;
4. Vanuit het college is wethouder Kool
coördinerend portefeuillehouder
1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief.
2. In te stemmen met de verdeling van
kosten van het akoestisch onderzoek.

behandelen in een nog te plannen thema
bijeenkomst. De decentralisatie van
deze taken heeft een aanzienlijke impact
op de gemeente.
Akkoord

Akkoord.

