Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 21
Dinsdag 21 mei 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
Loco-secretaris A. Schol

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1
0.2

Secretaris
College

14499

1.1

Bedrijfsvoering

15989

Burgemeester

B&W besluitenlijst d.d. 14 mei 2013
Afstemming tijdstip
Collegevergadering 3 juni 2013 i.v.m.
VNG-congres 4 juni 2013!!
Beslissing op bezwaar

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

15530

Burgemeester

Last onder dwangsom Steenweg 59 te
Waardenburg

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

10621

Kool

Voorontwerp bestemmingsplan
Kerkewaard

Advies

Graag onderling tijdstip afstemmen over te
houden Collegevergadering op 3 juni 2013
i.v.m. VNG-congres 4 juni 2013.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.
1. Kennis te nemen van de
ingediende zienswijze en in e
stemmen met de reactie hierop;
2. Een last onder dwangsom op te
leggen waarin wordt verzocht voor
15 juli 2013 het gebouw zo aan te
passen dat het valt onder de
bouwvergunningvrije bouwwerken.
Het gebouw mag dan een
oppervlakte
1. Het bijgevoegde bestemmingsplan
Kerkewaard vast te stellen als

Besluit

Akkoord
Maandag 3 juni van 12.00
tot 14.00 uur
Akkoord

Akkoord

Akkoord
Vooraf aan ter inzage

Pers/
Magazine

2.

3.

6.1

Brandweer

Burgemeester

Infectiepreventie brandweer
vrijwilligers

1.

2.

Informatie uit het College/ Vragen
Raad

Rondvraag

definitief voorontwerp
bestemmingsplan waarmee de
voorbereidings/voorontwerp-fase
kan worden doorlopen;
Het bijgevoegde
voorontwerpbestemmingsplan
Kerkewaard hiertoe conform de
gemeentelijke inspraakverordening
voor belanghebbenden en
ingezetenen in de gemeenten
Neerijnen ter inzage te leggen;
Het bijgevoegde
voorontwerpbestemmingsplan
Kerkewaard hiertoe te zenden voor
advies aan het waterschap
Rivierenland en de Provincie
Gelderland.
De brandweervrijwilligers, voor
zover in dienst voor 1 januari 2013,
alsnog de gelegenheid te bieden
om zich vrijwillig te laten
vaccineren tegen hepatitis B;
De kosten van € 2.500,-- voor
deze vaccinaties nog voor
rekening van de gemeente te
nemen, aangezien het uitvoering
van eerder vastgesteld beleid
betreft.

leggen een brief aan
actiegroep en dorpstafel
Haaften met aankondiging
dat het conserverende
voorontwerpbestemmingsplan
Kerkewaard in procedure
wordt gebracht.
De portefeuillehouder wil
een kort overzicht met
wijzigingen ten opzichte van
het huidige
bestemmingsplan.

Akkoord

