Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 17
Dinsdag 23 april 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
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

Vaststellen
Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging en 3 juni 2013 uit agenda
verwijderen.

Akkoord.
Burgemeester

0.3
1.1

Griffie
Bedrijfsvoering

16042
16448

B&W besluitenlijst d.d. 16 april 2013
- Mededeling dat het Regiocafé van 3
juni 2013 wordt verplaatst naar
maandag 24 juni 2013!! Nadere
locatie volgt!
Stukken Presidium d.d. 24 april 2013
Uitgangspunten begroting 2014

Kennis van genomen.
Akkoord.
Wel wordt uitgangspunt 5
verhoogd van 0,25% naar
1,0 %. Mede gezien de
ontwikkelingen in onder
meer de pensioenen.

1.2

Bedrijfsvoering

Ter kennisname
De 11 in de bijlage “Uitgangspunten
samenstelling Programmabegroting
2014”geformuleerde en toegelichte
uitgangspunten vast te stellen en van
toepassing te verklaren voor de
samenstelling van de
[programmabegroting 2014.
1. De gemeenteraad voor te stellen in
te stemmen met het jaarverslag en
jaarrekening 2012 van de
veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
2. De gemeenteraad voor te stellen in
te stemmen met de
(concept)zienswijze;

Burgemeester
Krook

Burgemeester

Jaarrekening 2012 Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Akkoord

Pers/
Magazine

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16433

Kool

Programmabegroting ODR 2014

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

14048

Kool

Ontwerpbestemmingsplan “Varik,
herziening Mr. Heblystraat”

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

10317

Kool

Voorontwerpbestemmingsplan
Gemeentstraat Opijnen

3. De gemeenteraad voor te stellen
het dagelijks bestuur van de
veiligheidsregio van deze
zienswijze op de hoogte te stellen.
1. Kennis te nemen van de
programmabegroting 2014 van de
ODR;
2. De programmabegroting 2014 van
de ODR voor te leggen aan de
gemeenteraad;
3. De gemeenteraad adviseren geen
zienswijze in te dienen.
1. Te besluiten tot het aangaan van
een anterieure overeenkomst met
Ballegooij Projecten BV te Haaften
in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
2. Te besluiten tot het aangaan van
een
planschadeverhaalsovereenkomst
met Ballegooij Projecten BV te
Haaften in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
3. Het ontwerp van het
bestemmingsplan “Varik,
herziening Mr. Heblystraat”vast te
stellen en in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht voor zienswijzen van
belanghebbenden na voorgaande
publicatie gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage te leggen;
4. De gemeenteraad hiervan te
informeren.
1. Akkoord te gaan met het
voorontwerpbestemmingsplan en
deze ter inzage te leggen;

Akkoord

Akkoord

Akkoord

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

16336

Kool

Jaarverslag Omgevingstaken 2012

2.5

Ontwikkeling
en Toezicht

16335

Kool

Jaarprogramma omgevingstaken
2013

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

14994

Kool

Raadsvoorstel en ontwerp
bestemmingsplan Dutry van
Haeftenstraat

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

12445

Kool

Bestemmingsplan Meikampgraaf 14 te
Hellouw

2. Het vooroverleg met Waterschap
Rivierenland voeren.
1. het jaarverslag omgevingstaken
2012 vast te stellen;
2. Het jaarverslag omgevingstaken
2012 ter kennisgeving aan te
bieden aan de commissie Ruimte
en de gemeenteraad;
3. Het jaarverslag omgevingstaken
2012 toe te zenden aan de
inspectie Leefomgeving Transport
en gedeputeerde Markink (Regie
Professionalisering)
1. Het jaarprogramma
omgevingstaken 2013 vast te
stellen;
2. Het jaarprogramma
omgevingstaken 2013 ter
kennisgeving aan te bieden aan de
commissie Ruimte en
gemeenteraad;
3. Het jaarprogramma
omgevingstaken 2013 toe te
zenden aan de inspecteur
Leefomgeving en Transport en
gedeputeerde Staten van
Gelderland.
1 De raad voor te stellen het
bestemmingsplan Dutry van Haeftenstraat
vast te stellen;
De raad voor te stellen om geen
exploitatieplan vast te stellen.
1. het bestemmingsplan
Meikampgraaf 14 voor
ongewijzigde vaststelling aan de
raad aan te bieden;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.

Akkoord.
Jaartal blz. 8 aanpassen.

Akkoord

Akkoord

Akkoord.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Samenlevings
zaken en
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken en
Gemeentewink
el

16442

Verwoert

Verlenging overeenkomst
leerlingenvervoer

In te stemmen met verlenging
overeenkomst leerlingenvervoer tot 1
augustus 2014.

Akkoord

8237

Krook

Herbenoeming leden Wmo raad

Akkoord

Samenlevings
zaken en
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken en
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken en
Gemeentewink
el

8237

Krook

Benoeming nieuwe leden Wmo

8237

Krook

Jaarverslag 2012 Wmo raad

16029

Krook

Fusie GGD Rivierenland en GGD
Regio

De dames C. van Meeteren- Van Toorn,
E.A.B.J. Doeland, K. Pippel en de heren
J.A. de Rooij en H.v.d. Berkt hier te
benoemen tot lid van de WMO raad
Neerijnen
Mevrouw C. van Noord- De Rooy uit
Haaften en de heer E.J. Spronks uit
Ophemert te benoemen tot lid van de Wmo
raad Neerijnen
1. In te stemmen met het jaarverslag
2012 van de Wmo raad Neerijnen;
2. Jaarverslag ter kennis te brengen
aan de gemeenteraad
1. Aan de raad voor te stellen om in
te stemmen met de vorming van
de nieuwe GGD Gelderland-Zuid;
2. Aan de raad voor te stellen om de
volgende formele besluiten te
nemen;
e
1. De 42 wijziging van de regeling
Regio Rivierenland vast te stellen;
2. In te stemmen met de
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijk Gezondheidsdienst
Gelderland-Zuid, zoals deze luidt
met ingang van 1 juli 2013;
3. Met ingang van 1 juli 2013 toe te
treden tot de Gemeenschappelijke
Regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst GelderlandZuid;
4. Met ingang van 1 juli 2013 als lid
van het Algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Akkoord

Akkoord

Akkoord

3.6

4.1

Samenlevings
zaken en
Gemeentewink
el

16140

Beheer

16244

Krook

Kool

Tennisaccommodaties

Bodeschuur in de kasteeltuin

Gelderland-Zuid aan te wijzen de
wethouder met volksgezondheid in
zijn portefeuille.
1. Het verzoek om het beschikbaar
stellen van gemeentelijke middelen
voor verplaatsing en uitbreiding
van de tennisaccommodaties van
tennisvereniging Ophemert en
uitbreiding van de
tennisaccommodatie van
Tennisclub Varik Heesselt af te
wijzen;
2. Op basis van de in het verlenen
uitgesproken intentie en de
toezegging daartoe richting
verenigingen deze kwestie ter
finale besluitvorming aan de raad
voor te leggen bij de behandeling
van de voorjaarsnota
1. De bodeschuur in de kasteeltuin
(om niet) in gebruik geven aan
stichting Kasteeltuin Neerijnen;
2. Voorwaarde dat het onderhoud (en
de onderhoudslasten) van
betreffende schuur overdragen
worden aan de stichting;
3. Voorwaarde dat de stichting d.m.v.
zelfwerkzaamheid niet
schilderwerk van de schuur voor
haar rekening neemt. De verf te
leveren door gemeente;
4. a)T.z.t. eenmalig het voegwerk
laten herstellen gelijktijdig met de
tuinmuur.
b. Door de buitendienst een dampopen folie aan laten brengen onder de
(oude holle) dakpannen en waar nodig
herstellen van het kaphout.

Akkoord.
Voornemen wordt
vastgelegd als, optie Nieuw
Beleid in de Voorjaarsnota.
Documentatie kan als
bijlage worden gebruikt.

Akkoord.
Bij 4b, de buitendienst zal
worden ingezet met de
vrijwilligers.
Check op algemene
voorwaarden. Er mag geen
belemmering ontstaan bij
een eventuele verandering
van partijen.

