Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 34
Maandag 18 augustus 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

17457

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijsten d.d. 21 juli
2014, 28 juli 2014 en 11 augustus
2014

Vaststellen

– Uitnodiging voor een
informatiebijeenkomst van de AVRI
op maandag 15 september,
dinsdag 16 september of woensdag
24 september 2014 van 19.00 uur
tot 21.00 uur

Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodiging.

Akkoord.
Wat de uitnodiging betreft van de
Hervormde Gemeente te Hellouw zal de
gemeente Neerijnen worden
vertegenwoordigd door wethouder Kool
op 31 augustus a.s.
Collegeleden geven bij het secretariaat
welke bijeenkomst er wordt bezocht.

– Uitnodiging van De Protestantse
Gemeente Varik-Heesselt voor de
viering van de ingebruikname van
het gerestaureerde orgel op
zaterdag 30 augustus om 15.00 uur

Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodiging.

Wethouder Andriesse zal aanwezig zijn.

in de kerk te Heesselt

0.3

Secretaris

0.4

Secretaris

– Aanbod van een bezoek van de
directieraad van de VNG

Bespreken of een bezoek op prijs wordt
gesteld

Het college stelt een bezoek van de
Directieraad van de VNG zeer op prijs.

– Uitnodiging van de VNG voor een
bestuurdersbijeenkomst over
mensenrechten in oktober 2013.
Bijeenkomst vindt plaats op vrijdag
10 oktober om 12.00 uur bij het
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof
10, Utrecht

Bespreken wie namens het college de
bijeenkomst bijwoont.

College is verhinderd.

– Uitnodiging van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
voor de bijeenkomst “Broodje
Brandweer” op woensdag 1
oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur,
locatie wordt één van de
brandweerkazernes

Bespreken wie namens het college de
bijeenkomst bijwoont.

Burgemeester en wethouder Verwoert zijn
aanwezig. Advies over gebruik GBA?

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging

Burgemeester en wethouder Kool is
aanwezig.

1. In te stemmen met het instellen van drie
speerpunt-beraden op de in dit advies
omschreven wijze;
2. In te stemmen met het werken met
projectgroepen op de in dit advies
omschreven wijze;
3. in te stemmen met de gevolgen van de
nieuwe werkwijze voor het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur;
4. in te stemmen met de organisatie van
“collegemiddagen”.
Ter kennisname

Akkoord.

– Uitnodiging 54e Fruitcorso
Rivierenland d.d. 20 september
2014 om 12.30 uur in het
Fruitcorso-BIZ paviljoen in het
Kalverbos
Toekomstige samenwerking tussen
de colleges in Regio Rivierenland

Gegevens over gemeente i.h.k.v.

Kennis van genomen. Op een aantal

Sterk Bestuur Gelderland Neerijnen
1.1

Bedrijfsvoering

18134

Burgemeester

Plattegrondkasten

2.2

Dienstverlening
en Beleid

18112

Kool

Verlenen toestemming afspraken
BSR- ODR

2.3

Dienstverlening
en Beleid

10132

Kool

VNG ledenraadpleging
vergoedingen kunststof afval en
keuze vermarkten kunststof afval

2.4

Dienstverlening
en Beleid

17919

Kool

Besluit op bezwaar Oude
Bommelsestraat 4 Ophemert

2.5

Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid

15427

Kool

Memo Dierenambulance

15722

Kool

15239

Kool

Wijzigingsplan Bernhardstraat 31
Haaften
Ontwerpbestemmingsplan
Heideweg ong. Waardenburg

2.6
2.7

1. Het laten plaatsen van een LEDinformatiekast met 5 regels wisselende
informatietekst langs de Achterweg bij de
afrit van de A2 in Waardenburg
2. Verlengen van de overeenkomst m.b.t.
levering overige
plattegrondinformastiekasten
Toestemming te verlenen voor de
afspraken uit de
samenwerkingsovereenkomst tussen de
Dagelijkse besturen van de BSR en ODR
voor volledige en correcte uitvoering van de
Wet waardering onroerende zaken (Wet
WOZ) en de heffing van lokale belastingen
door BSR.
1. Niet in te stemmen met de gemaakte
afspraken en daarmee het bestuur van
VNG niet te mandateren de gemaakte
afspraken te formaliseren in een addendum
bij de Raamovereenkomst
2. Te kiezen voor het zelf vermarkten van
kunststof afval door de Avri,.
1. Het bezwaar tegen de geweigerde
omgevingsvergunning d.d. 1 april 2014
ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand te laten
met de twee aanvullingen, zoals
aangegeven in onderstaand advies (onder
het kopje “reactie op het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften)
Voor kennisgeving aannemen
1. Het wijzigingsplan “Bernhardstraat 31 te
Haaften”gewijzigd vast te stellen
1. Te besluiten tot het aangaan van een
anterieure overeenkomst met Buxus
Kwekerij Hol BV in opvereenstemming met

punten wordt de tekst aangevuld. Reactie
wordt doorgegeven aan BMC.
Terugnemen.

Akkoord.
De werkwijze is in de organisatie
geborgd.

Akkoord.

Akkoord.

Voor kennisgeving aangenomen.
Akkoord.
Akkoord.

2.8

Dienstverlening
en Beleid

17215

Kool

Raadsvoorstel
verkeersmaatregelen rond
Kulturhus Haaften

2.9

Dienstverlening
en Beleid

15785

Kool

Gewijzigd raadsvoorstel
Kerkewaard

bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalsovereenkomst met
Buxus Kwekerrij Hol BV in
overeenstemming met bijgevoegd ontwerp
van deze overeenkomst;
3. Het bijgevoegd ontwerp van het
bestemmingsplan “Heideweg ong.
Waardenburg”in overeenstemming met
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
voor iedereen ter inzage te leggen.
1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel
en dit voorleggen aan de raad op 25
september as.
2. Binnen de voorziening wegen in 2015 €
8.000,00 overhevelen van de post
“verkeersmaatregelen”naar de post “project
Bernhardstraat”.
Instemmen met het gewijzigde
raadsvoorstel en ter behandeling aanbieden
aan de raad van 25 september 2014.

Akkoord.

Akkoord.

