Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 38
Dinsdag 17 september 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

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 10 september
2013
– Uitnodiging Rob-lezing 2013,
Politieke retoriek, de markt en de
angst voor de door op woensdag 30
oktober om 16.00 uur te Den Haag;
– Uitnodiging van de OVN voor de
ledenbijeenkomst op dinsdag 24
september 2013 van 17.00 uur tot
20.00 uur bij Van Eck Elektro,
Industrieweg 25 te Waardenburg;
– Uitnodiging voor open huis van
Kulturhus in Lienden op 5 oktober
2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur aan
de Koningin Beatrixplein te Lienden;

– College is verhinderd.

-Uitnodiging voor het bijwonen van
officiële start van de open kunstroute
op 26 september 2013 om 20.00 uur

– College is verhinderd vanwege de
Raadsvergadering, daarnaaast betreurt
het college de gang van zaken rond de

– College is verhinderd.

– Wethouder Verwoert en wethouder
Kool zullen de bijeenkomst bezoeken.

Burgemeester

in Het Stroomhuis. Burgemeester De
Vries opent de kunstroute;

planning en de opening.

– Uitnodiging voor het bijwonen van
het jubileumconcert i.v.m. Het 80 jarig
bestaan van het Haaftensch
Mannenkoor te Haaften op 5 oktober
om 19.30 uur in het Hervormd
kerkelijk centrum : De Hoeve”,
Steenweg te Haaften
Voorstel verplaatsing burgeravond
Haaften van 22 oktober 2013 naar 5
november 2013 ivm het gereed zijn
van het MFC Haaften
Afwijkingenbeleid
bestemmingsplannen

– Burgemeester zal het concert
bezoeken.

0.3

BMO

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

15578

Kool

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16624

Kool

Principeverzoek Zeek 2a Hellouw

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16757

Kool

Principeverzoek Enggraaf 31 Haaften

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

16576

Kool

Principeverzoek Kapelstraat 21a
Ophemert

Besluiten de burgeravond te verplaatsen
naar 5 november 2013.

Datum van de burgeravond handhaven
op 22 oktober en deze kan plaats
vinden in het Dorpshuis Haaften.

De beleidsregels voor toepassing van
artikel 2.12, lid 1 onder a onder 2 Wabo
juncto artikel 4 van bijlage II Bor, zoals
opgenomen in bijlage 1 bij dit
collegevoorstel vast te stellen.
Indien er een ruimtelijke procedure komt
waardoor de bestemming recreatieve
doeleinden voor de locatie Zeek 2a te
Hellouw gewijzigd wordt naar wonen,
hieraan geen medewerking verlenen.
Indien er een verzoek komt voor het volgen
van een ruimtelijke procedure voor de
herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen hieraan alleen
medewerking verlenen voor een wijziging
waarmee de vestiging van een loonbedrijf
aan de Engraaf 31 te Haaften mogelijk
wordt mits deze activiteit alleen binnen
bestaande voormalige agrarische
bedrijfsruimte plaatsvindt
1. Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waarmee de
bouwmogelijkheden voor de
tennisvereniging met c.a. 56 meter
vergroot worden hieraan meewerken.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

4.1

Beheer

15601

Kool

Voorgenomen besluit inzake
overdracht taken aan ODR

Kool

Samenwerkingsovereenkomst
afvalwaterketen.

2. Aan de onder 1 genoemde medewerking
de voorwaarde stellen dat de kantine op de
bestaande plaats gehandhaafd worden en
de kleedruimtes in de uitbreiding
gerealiseerd worden.
3. Aan de onder 1 genoemde medewerking
de voorwaarde stellen dat de akte voor het
opstalrecht herijkt wordt zodat de
gemeente geen financieel risico loop bij
een eventuele beëindiging van het gebruik.
4. Aan de onder 1 genoemde medewerking
verbinden dat het gebruik vastgelegd wordt
zodat het gebruik van de accommodatie
blijft passen in de directe omgeving van de
woningen.
1. Het college neemt zich voor de
uitvoerende taken op het terrein van de
WABO (onderdeel bouwen en RO) over te
hevelen naar de ODR
2. Het college kiest er voor de
medewerkers hun taken te laten volgen
3. Na overheveling de uitvoerende taken
op dit terrein van de ODR af te nemen op
basis van een DVO
4. Als overgangsdatum voor de overdracht
van taken en mensen te streven naar 1
januari 2014
5. Wethouder Kool aan te wijzen als
coördinerend wethouder.
1. Het aangaan van een samenwerking
conform van de bijgevoegde
overeenkomst, waardoor we
programmatisch werken binnen een
gestructureerde vorm.
2. De jaarlijkse bijdrage van € 3.085,50 te
dekken vanuit het WRP (v/h GRP)
3. In te stemmen met het zo spoedig
mogelijk (uiterlijk vóór 1 oktober 2014)
opstellen van een basisovereenkomst voor

Akkoord.
Aan MT wordt gevraagd € 60.000 op te
lossen.

Akkoord, wethouder Kool wordt
volmacht verleend door de
burgemeester, de overeenkomst te
tekenen.

algemene regionale deelname
aan een programma voor ‘Onderzoek en
Analyse’.
4. De eenmalige bijdrage van € 2300,- te
dekken vanuit het WRP;
5. Portefeuillehouder T. Kool te
mandateren deze overeenkomst namens
het college van Burgemeester en
Wethouders te ondertekenen

