Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 8
Dinsdag 19 februari 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

B&W besluitenlijst d.d. 12 februari
2013

In te stemmen met deze besluitenlijst.

0.2

Uitnodigingen

Akkoord, ter aanvulling wat
agendapunt 2.3 betreft.
Begunstigingstermiin wordt
gesteld op 1 juni 2013.
Gezien de tijd die is
gemoeid met de procedure.
College is verhinderd.

0.3
1.1

Actielijst
Bedrijfsvoering

Bespreken
Besluiten alle punten, aangedragen in het
Wob-verzoek, af te wijzen overeenkomstig
het concept-besluit

Besproken.
Akkoord.
Brief aanpassen, informatie
kan worden opgevraagd bij
de burgemeester of de
secretaris. I.pv. mevr.
Hendriks.
Akkoord.

15962
15989
/421

Burgemeester

Uitnodiging van de VNG:
Interbestuurlijk toezicht: vertrouwen
en verantwoording.
Donderdagochtend 21 maart as,
stadhuis Arnhem.
Actielijst B&W
Besluit op Wob-verzoek
Koedam/vdHeuvel

Verzoekers in kennis stellen van beslissing
1.2

Bedrijfsvoering

10183
/313

Burgemeester

Mandaatbesluit in verband met
regionalisering brandweer per 1

Te besluiten dat het college en de
burgemeester, ieder voor zover zijn

Pers/
Magazine

januari 2013

bevoegdheid betreft, de algemeen
directeur van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid mandaat verlenen voor de
bevoegdheden zoals zijn aangekruist in het
bij dit besluit gevoegde mandaatregister.
De mandaten te verlenen met
inachtneming van de bepalingen zoals
opgenomen in het bij dit voorstel gevoegde
mandaatbesluit.
Het besluit op grond van artikel 10:4 Awb
voor instemming toe te zenden aan het
Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid en de Algemeen Directeur

1.3

IVR

15381

Burgemeester

Jaarwisseling 2012-2013

2.1

Ruimte en
Ontwikkeling

12994

Wethouder
Kool

Uitspraak bestemmingsplan
griendbedrijf Van Aalsburg

2.2

Ruimte en
Ontwikkeling

15921

Wethouder
Kool

Gebouwnummering

2.3

Ruimte en
Ontwikkeling

16095

Wethouder
Kool

Agenda Algemeen Bestuur
Omgevingsdienst Rivierenland

Na verkregen instemming het besluit
bekend te maken.
Kennis nemen van de memo over de
Jaarwisseling 2012 – 2013.
Kennis nemen van de uitspraak van de
Raad van State inzake de vaststelling van
het bestemmingsplan “Verplaatsing
griendbedrijf te Hellouw”
Voor zover hiertoe veroordeeld (volgens
bijgaand overzicht) de betaalde
griffierechten en proceskosten aan
appellanten vergoeden
Gelet op de in 1993 ontstane situatie in het
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied op
de locatie Waalbandijk 120 de mogelijkheid
van twee-aaneen gebouwde woningen
opnemen (legalisatie bestaande situatie)
en daarna het een officieel
gebouwnummer toekennen.
Kennis nemen van de conceptagenda.
In te stemmen met de ambtelijke adviezen
over de agendapunten

Akkoord
Akkoord.

Akkoord.

Kennis van genomen.
College vindt de aanlevering
van de agenda en de

2.4

Ruimte en
Ontwikkeling

14994

Wethouder
Kool

Woningbouw Dutry van Haeftenstraat

In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Dutry van
Haeftenstraat.

stukken te laat, wethouder
Kool zal dat nogmaals
inbrengen in het bestuur.
Akkoord.

Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage leggen.

2.5

Ruimte en
Ontwikkeling

10619

Wethouder
Kool

Ontwerpbestemmingsplan De Geer

Akkoord te gaan met bijgevoegde
anterieure overeenkomst.
In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen zienswijze
en de reactie van het Waterschap
Rivierenland overeenkomstig het gestelde
in het Verslag vooroverleg en inspraak.

Akkoord.

De indiener van de inspraakreactie te
berichten omtrent het
ontwerpbestemmingsplan De Geer.
De ambtshalve wijzigingen over te nemen.

2.6

Ruimte en
Ontwikkeling

15959

Wethouder
Kool

Voorontwerp inpassingsplan
Tuinbouw Bommelerwaard

Het ontwerpbestemmingsplan De Geer
dienovereenkomstig vast te stellen en
gedurende zes weken ter inzage te leggen
ten behoeve van de vaststelling door de
gemeenteraad.
Kennis te nemen van het voorontwerpinpassingsplan voor het tuinbouwgebied in
de Bommelerwaard
Met bijgaande brief als reactie hierop
adviseren in de vervolgfase meer aandacht
te besteden aan de binnen het
invloedgebied gelegen glastuinbouwcluster
Est en Tuil en de bredere taakstelling van
het tuinbouwgebied in de Bommelerwaard.

Akkoord.

2.7

Ruimte en
Ontwikkeling

152

Wethouder
Kool

2.8

Ruimte en
Ontwikkeling

9422

Wethouder
Kool

2.9

Ruimte en
Ontwikkeling
Ruimte en
Ontwikkeling

8460

Ruimte en
Ontwikkeling
Samenlevings
zaken

14736

2.10

2.11
3.1

8864

13997

Financiële stand van zaken
Bouwgrondexploitatie RvR2
Molenblok.
Verzoek uitstel kosten en
voorfinanciering Stichting Biomassa
Hellouw

Kennis te nemen van deze
bouwgrondexploitatie.

Kennis van genomen.

Kennis te nemen van deze memo.

Wethouder
Kool
Wethouder
Kool

Raadsbijeenkomst over de toekomst
Neerijnen.
Rotonde Hellouw

Kennis te nemen van de memo.

Terugnemen.
Raadsvoorstel opstellen en
toegezegde informatie
opvragen bij de
initiatiefnemers.
Kennis van genomen.

Wethouder
Kool
Wethouder
Krook

Aanleggen fietspad Bommelsestraat.

Kennisnemen van de informatienota.

Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg
2013.

In te stemmen met het plan van aanpak
Transitie Jeugdzorg 2013.

Vast te stellen of de raad bereid is meer
geld te investeren in de aanleg van de
rotonde. Er is een potentieel risico dat de
aanlegkosten beduidend hoger worden.

De raad voor te stellen in te stemmen met
het plan van aanpak Transitie Jeugdzorg
2013.
Informatie uit het College/ Vragen
Raad
Artikel 37 vraag PvdA Bitumarin.
Rondvraag
Bogromij.

Onthulling Gedenkplaat Kulturhus
Haaften op 5 maart 2013.

Memo, evaluatie jaarwisseling 2012-

Kennis genomen, graag
overzetten in het format van
een raadsvoorstel. De
meerkosten voorstellen uit
de algemene reserve en
aan de Raad beslispunt
voorleggen.
Kennis van genomen.
Het is ter kennisneming en
kan worden opgenomen in
een informatie nota aan de
Raad.
Geen voorstel.

In behandeling.
De term Bogromij wordt
vervangen door Agro
Promotie Neerijnen.
Burgemeester verzorgt de
begeleiding van de
onthulling en wethouder
Verwoert spreekt namens
het college.
Memo is besproken en

2013

wordt gestuurd aan de
griffie.

