Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 12
Dinsdag 19 maart 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel, aanwezig tot 11.30 uur
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

B&W besluitenlijst d.d. 12 maart 2013
- Uitnodiging voor de
presentatie van de ontwerpen
van de corsowagens en
fruitmozaïeken op donderdag
4 april 2013, vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg
Agnietenhof te Tiel;
- Uitnodiging van de Provincie
voor het bijwonen van het
Provinciaal Debat op 17 april
2013 om 18.00 uur
“Recreatie, de Gelderse
plus?” locatie Burgers’Zoo,
Antoon van Hooffplein 1 te
Arnhem
Actielijst college d.d. 19 maart 2013.
Wijziging rechtspositieregeling
CAR/UWO

0.3
0.4

Actielijst
BMO

12

Secretaris
Burgemeester

Advies

Besluit

Bespreken wie namens college gebruik
maakt van de uitnodigingen.

Akkoord.
- Wethouder Krook
zal aanwezig zijn,
graag kopie
uitnodiging aan hem
sturen.

- Burgemeester en
wethouder Verwoert zullen
aanwezig zijn

e

1. Voorgesteld wordt om de 1
wijziging van de
rechtspositieregeling CAR/UWO
gemeente Neerijnen januari 2013,
betreffende de van werk naar

Besproken.
Akkoord

Pers/
Magazine

0.5
1.1

Griffie
Bedrijsvoering

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

2.4

Ontwikkeling

14575

Burgemeester

Stukken Presidium 21 maart 2013
APV 2013

Kool

Ontwerp bestemmingsplan
Waardenburg-west

9937

Kool

Steenweg 57 Waardenburg
(centrumplan)

15654

Burgemeester

Last onder dwangsom Dreef 23 Est

15931

Kool

Principeverzoek Kern Tuil

werkgarantie bij reorganisatie
conform vast te stellen;
2. Voorgesteld wordt om de
modelregeling van de VNG
“reglement commissie van werk
naar werk”conform vast te stellen.
Ter kennisname
De raad voor te stellen de Algemene
Plaatselijke verordening vast te stellen.
1. De reactienota vast te stellen
2. Akkoord te gaan met het
ontwerpbestemmingsplan
Waardenburg-west
3. Het ontwerpbestemmingsplan
gedurende 6 weken ter inzage te
leggen
1. De gemeenteraad de nota van
inspraak en vooroverleg van het
voorontwerpbestemmingsplan aan
te bieden;
2. De gemeenteraad te verzoeken
een go/no go uitspraak te doen,
middels bijgevoegd raadsvoorstel;
3. Als de raad heeft besloten om door
te gaan met de ontwikkeling, het
ontwerpbestemmingsplan
gedurende 6 weken ter inzage te
leggen.
1. Kennis te nemen van de
ingediende zienswijze en in te
stemmen met de reactie hierop;
2. Een last onder dwangsom op te
leggen waarin is aangegeven dat
voor 1 mei 2013 de unit verwijderd
dient te zijn. Mocht hieraan niet
zijn voldaan, dan wordt een
dwangsom verbeurd van
€ 15.000,- ineens
Dit verzoek, en andere verzoeken, voor

V.k.a.
Akkoord
Akkoord

Akkoord

Akkoord.
Er is vanaf 2010 een
volgsysteem (SBA),
waardoor data zijn
vastgelegd en vindt er
geautomatiseerd tijdig een
statusmelding melding
plaats.
Akkoord.

en Toezicht

2.5

Ontwikkeling
en Toezicht

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

Kool

Samenwerkingsovereenkomst
“verbetering tuinbouwgerelateerde
kwaliteit van het oppervlaktewater in
de Bommelerwaard”.

10577

Kool

Bestemmingsplan Kern Hellouw

15619

Kool

Ontwerpbestemmingsplannen
Beschermd dorpsgezicht Neerijnen en
Kern Heesselt

een nieuwe woningbouwlocatie,
aanhouden tot het onderzoek naar de
woningvoorraad, de bestaande plannen en
de behoefte voor de gehele gemeente in
beeld gebracht is en daar een beleidslijn is
vastgesteld.
1. Als afgevaardigde voor de gemeente
Wethouder T. Kool te machtigen voor de
samenwerkingsovereenkomst “verbetering
tuinbouwgerelateerde kwaliteit van het
oppervlaktewater in de Bommelerwaard”,
daarbij de heer Kool af te vaardigen als lid
van de Stuurgroep en de heer Kool de
overeenkomst te laten tekenen.
1. Het bestemmingsplan “Kern
Hellouw”gewijzigd ter vaststelling
aan de raad aan te bieden;
2. In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
zienswijzen en de reactie van het
waterschap Rivierenland
overeenkomstig het gestelde in
“Zienswijzennota Kern Hellouw”.
3. In te stemmen met de Notitie
ambtshalve wijzigingen;
4. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.
1. het ontwerp bestemmingsplan
“beschermd Dorpsgezicht
Neerijnen”dienovereenkomstig
vast te stellen en gedurende zes
weken ter inzage te leggen ten
behoeve van de vaststelling door
de gemeenteraad;
2. Het ontwerp bestemmingsplan
“kern Heesselt”
dienovereenkomstig vast te stellen
en gedurende zes weken ter

Akkoord

Akkoord

Akkoord.

3.
2.8

Ontwikkeling
en Toezicht

12030

Kool

Vestiging grondgebonden agrarisch
bedrijf, Zandstraat ong.

1.

2.

3.

2.9

Ontwikkeling &
Toezicht

4382

Kool

Slingerbos

1.

2.

3.

4.

inzage te leggen ten behoeve van
de vaststelling door de
gemeenteraad
De gemeenteraad hiervan te
informeren.
te besluiten tot het aangaan van
de bijgevoegde anterieure
overeenkomst met mevrouw
H.H.G. van Ach-Satter wonende te
Opijnen;
Te besluiten tot het aangaan van
bijgevoegde
planschadeverhaalsovereenkomst
met mevrouw H.H.G. van AschSatter wonende te Opijnen;
Het ontwerp wijzigingsplan
Zandstraat t.o. 62 te Opijnen 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.
Offertes aan te vragen voor het
opstellen van een
bestemmingsplan voor Slingerbos
Te bepalen dat de door de raad
vastgestelde kaderstellende notitie
en het opgestelde
stedenbouwkundig plan de
uitgangspunten zijn voor het
bestemmingsplan;
Te bepalen dat dit
bestemmingsplan globaal en
flexibel van aard is, zodat zoveel
mogelijk op de markt ingespeeld
kan worden;
De volgende fases te

Akkoord

Akkoord.

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16159

Verwoert

Evaluatie convenant LEA

3.2

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16057

Verwoert

Huurovereenkomst Peuterspeelzaal
Dikkie Dik Kulturhus Ophemert

4.1

Beheer

5.1

Bureau IVR

15381

Burgemeester

Informatienota definitief ontwerp
fietspad langs de Steenweg
Uitvoeringsprogramma 2012 & 2013
“samen voor een veilig Neerijnen”.

onderscheiden: fase 1:
“ontwikkeling gronden Lacet”
(verzoek zorgaanbieder) en
verkoop monumentale boerderij en
fase 1 op te starten. Fase 2 t/m 4
zijn afhankelijk van de marktvraag
op dat moment;
5. De gronden laten taxeren door een
onafhankelijke deskundige
6. De in deze adviesnota uitgezette
lijn door de gemeenteraad te laten
bevestigen.
1. In te stemmen met evaluatie
convenant LEA en evaluatie ter
kennis te brengen van de raad;
2. De raad voor te stellen convenant
LEA te continueren voor een
periode van 3 jaar tot 1 augustus
2016.
1. Huurovereenkomst te
ondertekenen met
Woningvereniging De Kernen en
ten behoeve van ruimte voor
peuterspeelzaal Dikkie Dik in
Kulturhus Ophemert.
2. Huurovereenkomst aan te gaan
voor periode 1 maart 2013 tot 1
januari 2014 met de mogelijkheid
tot verlenging.
Ter kennisname
1. Kennis nemen van de evaluatie
uitvoeringsprogramma 2012;
2. In te stemmen met het
uitvoeringsprogramma 2013;
3. De evaluatie 2012 en het
uitvoeringsprogramma 2013 ter
kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad

Akkoord.

Akkoord

Akkoord
Akkoord.

