Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 43
Dinsdag 22 oktober 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. 15 oktober
2013

Vaststellen

Akkoord.

0.2
1.1

Uitnodigingen
Bedrijfsvoering

15928

Sluiting elektronische weg.

Vasthouden aan de gesloten status van de
elektronische weg ex artikel 2:15 Awb, met
name voor de Wob verzoeken.

Akkoord.

Burgemeester

1.2

Bedrijfsvoering

burgemeester

Informatienota met betrekking tot de
Nieuwjaarsreceptie.

Kennis te nemen van deze informatienota.

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

Burgemeester

Rapportage Haaften-Noord

Instemmen met deze rapportage.

Voor Raad een overzicht opstellen,
hoeveel aanvragen er zijn behandeld
via elektronische weg en vanaf welk
tijdstip is vastgehouden aan de
afspraak, dat WOB verzoeken enkel en
alleen schriftelijk kunnen worden
ingediend.
College vindt een Nieuwjaarsreceptie is
combinatie met uitreiking
vrijwilligersprijs wel passend en stelt
voor deze in 2014 te organiseren op
het Gemeentehuis. Mede gezien de
geringe kosten.
Akkoord.
Burgemeester is portefeuillehouder.

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

11971

Wethouder
Kool

Ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied.

Doorsturen naar de raad.
In te stemmen met de wijze van
beantwoording van de ingekomen
zienswijzen, zoals vermeld in de
bijgevoegde nota van inspraak.

Akkoord en complimenten van het
college voor de medewerkers.
Beslispunt 3 aangehouden voor advies
van de heffingsambtenaar.

In te stemmen met de aanvullende
ambtshalve wijzigingen zoals deze zijn
toegevoegd aan de nota van inspraak.
In het ontwerp-bestemmingsplan
buitengebied de opgenomen lijst van
functieverandering zonder
bouwvoornemen te verwerken en op basis
van de hardheidsclausule een bedrag van
2000 euro per geval in rekening te
brengen.
Het voorontwerpbestemmingsplan op basis
van bovenstaande wijzigingen aan te
passen tot een ontwerpbestemmingsplan
en vrij te geven voor de zienswijzeprocedure en insprekers hieromtrent
informeren.

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

15921

Wethouder
Kool

Informatienota Basisadministratie
Adressen en Gebouwen (BAG).

3.1

Samenlevings
zaken

16813

Wethouder
Verwoert

Vereenvoudiging tariefstructuur
Bibliotheek Rivierenland

Instemmen met de plan MER, en vrijgeven
voor verdere procedure.
Kennis te nemen van de informatienota.

In te stemmen met het voornemen van
Bibliotheek Rivierenland om het
tarievenstelsel te vereenvoudigen.
Als gevolg van de vereenvoudiging van het
tarievenstelsel in te stemmen met een
tariefsverhoging voor volwassenen die in
twee jaar wordt ingevoerd.

Akkoord.
Graag ook een informatie nota
opstellen voor de Raad rond het proces
van omnummeren.
Akkoord

3.2

Samenlevings
zaken

13997

Wethouder
Krook

Transitiearrangement Jeugdzorg

In te stemmen met het
Transitiearrangement Jeugd.
Het transitiearrangement Jeugd ter kennis
te brengen van de raad.

Akkoord

