Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 47
Maandag 17 november 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder J. Andriesse
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak
nummer

0.1

Secretaris

14499

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 11 november 2014

Vaststellen

Uitnodiging Glastuinbouwpact
Bommelerwaard & Neerijnen voor een
themabijeenkomst op woensdagavond 19
november 2014 om 18:45-22:00 uur.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

T.a.v. agendapunt 7.1 wordt
besloten dat ook met De
W.Schrikkergroep en de Koraal
groep een overeenkomst is
gesloten.
– Wethouder Kool is geweest

Uitnodiging voor het bijwonen van de
installatie van de heer H. van Kooten als
burgemeester van de gemeente Maasdriel
op vrijdag 21 november om 14:00 uur.

2.1

Dienstverlening

360

Wethouder

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Uitnodiging voor de workshop “Samen
sturen op uitstroom” op 27 november om
11:00 uur te Ochten.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid

De geactualiseerde beleidsvisie externe

– Burgemeester zal aanwezig zijn.

Wethouder Krook zal de
bijeenkomst bijwonen.
Akkoord.

en Beleid

2.2

2.4

Dienstverlening
en Beleid

Dienstverlening
en Beleid

Kool

17439

18031

Wethouder
Kool

Wethouder
Kool

gemeente Neerijnen.

Gebouwnummering.

Wegsleepverordening.

veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018
door uw college vast te stellen.
De geactualiseerde beleidsvisie externe
veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018
ter besluitvorming aan de gemeenteraad
voor te leggen.
Het Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving
en nummering (adressen) Neerijnen 2011
(versie 5) vaststellen overeenkomstig de bij
dit advies behorende bijlage.

De raad voorstellen om de
wegsleepverordening 2003 in te trekken en
de wegsleepverordening 2015 vast te
stellen.

Akkoord.
N.a.v. laatste Raad wil het college
weten hoe het met de situatie rond
het omnummeren in de Zandstraat
zit.
Akkoord.
College gaat er vanuit dat
wegslepen kostendekkend is.

De in deze adviesnota genoemde kosten
vaststellen mbt het overbrengen en
bewaren van voertuigen.
Bij de procedure voor het wegslepen,
bewaren en teruggave, van voertuigen
(voor zover relevant) aansluiten bij de
uitvoeringsregeling van de gemeente
Geldermalsen versie juni 2011.
2.5

2.6

Dienstverlening
en Beleid

Dienstverlening
en Beleid

18294

17690

Wethouder
Andriesse

Burgemeester

Educatief Programma 2014 ROC Rivor.

Handhaving en bezwaar, Grotestraat 27 te
Varik.

In te stemmen met het Educatief
Programma 2014.
Product- en raamovereenkomst
ondertekenen.
Het niet innen van de op 1 mei 2014
verbeurde dwangsom van € 10.000.

Akkoord.

Akkoord.
Check op faillissement aannemer.

Het nemen van een nieuw

handhavingsbesluit: last onder dwangsom
om alsnog te voldoen aan de verleende
omgevingsvergunning dan wel het gebouw
te verwijderen.

2.7
2.8

Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid

13875
18280

Wethouder
Kool

Informatienota verlenging
samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi.
Overdracht eigendommen aan Geldersch
Landschap.

Het ongegrond verklaren van het
ingediende bezwaarschrift tegen de last
onder dwangsom van 10 februari 2014 en
het in stand laten van het besluit.
Kennis te nemen van de informatienota.
Erfpachtovereenkomst voor het perceel
Stroomhuis met omliggende gronden
beëindigen en het perceel voor een
symbolisch bedrag van € 1,00 in eigendom
overdragen aan het Geldersch Landschap.
Erfpachtovereenkomst voor het perceel
“Molen Waalbandijk Waardenburg”
beëindigen en voor een symbolisch bedrag
in eigendom overdragen aan het Geldersch
Landschap.
Erfpachtovereenkomst met Stichting
Kasteeltuin per 1 januari 2015 beëindigen
in overleg met de stichting. Een nieuwe
erfpachtovereenkomst met de Stichting
wordt per 1 januari 2015 afgesloten door
het Geldersch Landschap.
Perceel “kasteeltuin bij kasteel
Neerijnen”voor een symbolisch bedrag in
eigendom overdragen aan het Geldersch
Landschap.
Stichting Kasteeltuin Neerijnen voor het
laatst in 2015 een bedrag van € 1.000,00
aan onderhoudsvergoeding geven, vanaf
2016 en volgenden bepaalt Geldersch

Kennis van genomen en kan naar
de griffie
Akkoord.

Landschap of er nog een vergoeding aan
de stichting plaats vindt.
Familie van Helden informeren over de
overdracht aan het Geldersch Landschap.
Het Geldersch Landschap is na de
overdracht verantwoordelijk voor de illegale
situatie qua bestemming etc van de
bebouwing van Van Helden.
3.1

Dienstverlening
en Beleid

Beleidsregel Jaarwisselingssubsidie

Akkoord.

