Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 20 Juli 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 13 Juli
2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.

– Bijeenkomst Kleine
Gemeente, woensdag 16
september van 18.00 tot 20.45
in BRES theater, Gooteplein 1,
3232 DA Brielle.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

– Burgemeester zal de bijeenkomst
bezoeken. Wethouder Krook
wellicht ook?

– Wittenberg on Tour, Zaterdag Aangeven wie er gebruik maakt van de
15 Augustus van 13.15 tot 16.15 uitnodiging.
vertrek vanaf Zorgcentrum de
Wittenberg.
2.1

Dienstverlening
en beleid

17963
6228_
1

Wethouder
Kool

Energiebesparing particuliere
woningvoorraad.

– College is verhinderd.

1. Het project Betuwe Bespaart te
Akkoord.
selecteren als regionale
maatwerkaanpak voor energiebesparing
bij particuliere huishoudens in regio
Rivierenland.
2. In te stemmen met het toekennen van
een bijdrage van 80.000 voor Betuwe
Bespaart uit het door de VNG aan de
regiogemeenten toegekende
ondersteuningsbudget voor de periode

BP

n.v.t.

2015-2016.
3. Ter kennisname aan te bieden aan
gemeenteraad.
2.2

Dienstverlening
en beleid

17368- Wethouder
6493
Kool

2.3

Dienstverlening
en beleid

1418347

Wethouder
Kool

2.4

Dienstverlening
en beleid

20613/ Wethouder
6718
Andriesse

Klachtencommissie
Woonruimteverdeling.

1. SWR te laten weten geen bezwaren
te hebben tegen het voorstellen om de
klachtenbehandeling voor
Woonruimtezaken bij de bestaande
klachtencommissie over dienstverlening
van de aangesloten corporaties onder te
brengen.

Akkoord.

Participatietred
e 0.

Klachten per jaar inhoudelijk terug
te koppelen in een jaarrapportage
en behandelen in het college.
In Culemborg en Tiel zijn
convenanten opgesteld t.a.v.
woning toewijzing. College wil deze
graag ontvangen.

Woningbouw Wilhelminastraat
Tuil.

1. Indien er een concreet verzoek tot
Akkoord.
woningbouw aan de Wilhelminastraat in
Tuil wordt ingediend, geen
medewerking hieraan te verlenen.

Participatietred
e 1.

Subsidieverlening DSS'14 voor
opwaardering van de
sportaccommodatie in Heesselt;
en toekenning vergoeding voor
de waarde van de opstallen van
v.v. Opijnen.

1. De subsidieaanvraag van DSS'14 dd. Akkoord.
2 Juni 2015 met toepassing van artikel
14 van de Algemene
Subsidieverordening gemeente
Neerijnen (hardheidsclausule) als tijdig
ingediend en ontvankelijk te verklaren.

Participatietred
e 1.

2. Een bedrag van 131.000,00 als
gemeentelijk subsidie te verlenen voor
de renovatie en drainage van sportveld
2 en het vernieuwen van 2 kleedkamers
van DSS'14.
3. Een bedrag van 61.000,00 toe te
kennen als vergoeding voor de waarde
van de waarde van de opstallen van v.v.
Opijnen.
2.5

Dienstverlening
en beleid

20611/ Wethouder
6656
Krook

Informatienota raad wijziging
resultaatbestemming GGD
2014.

1. Instemmen dat bijgevoegde
informatienota inclusief verklarende
memo ter kennisgeving aan de raad
worden aangeboden.

Akkoord.

An.v.t.

2.7

Dienstverlening
en beleid

20786
doc.
4665

Wethouder
Kool

Standplaatsen.

1. Kennis nemen van de tarieven van de Akkoord.
omliggende gemeenten.

Informeren.

2. Instemmen met het nieuwe tarief van
0,90 per m2 per week voor het innemen
van 1 standplaats op gemeentegrond
voor 1 dag (deel) per week.
2a. Instemmen met het nieuwe tarief
van 200,00 per extra dag per jaar voor
het innemen van meer dan 1 dag (deel)
per week in dezelfde dorpskern.
3. Na verhuizing standplaatsen naar
nieuwe Coöp: stroom op oude locatie
Waardenburg doorberekenen aan
standhouders aldaar.
4. Geen stroomvoorziening t.b.v. nieuwe
standplaatsen realiseren.
5. Instemmen met het
aanpassen/actualiseren van de
beleidsregels voor
standplaatsvergunningen.
2.8

Dienstverlening
en beleid

08580- Wethouder
6889
Kool

Informatienota Amendement
Kennisnemen van de interpretatie van
Structuurvisie WaalweeldeWest. het college van het door uw raad
aangenomen amendement op de
Structuurvisie WaalweeldeWest.

2.9

Dienstverlening
en beleid

13Wethouder
17261- Kool
6595

VOBP De Geer 11 Ophemert.

3.1

Bureau IVR

1518439

3.2

Bureau IVR

15-

Kennis van genomen. Intentie is
akkoord en formulering aanpassen.

1. Het voorontwerp bestemmingsplan,
Akkoord.
Kern Ophemert, herziening De Geer 11,
in procedure brengen en daarvoor met
de aanvrager een anterieure- en een
planschadeovereenkomst afsluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
overeenkomsten.

Informeren.

Burgemeester Inrichting brandweerorganisatie

1. In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatienota

Akkoord.

Informeren

Burgemeester Zienswijze jaarstukken 2014 en

1. In te stemmen met bijgevoegde raads Akkoord.

Informeren.

18440
intern6
358

begroting 2016 VRGZ.

informatie nota.

