Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 30
Dinsdag 23 juli 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
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder J. Krook

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

15963

B&W besluitenlijst d.d. 16 juli 2013
– Uitnodiging voor bezoek aan AVRI
op 25 september 2013, 1 oktober of
14 oktober 2013 om 19.30 uur
– Vooraankondiging voor het bijwonen
van de Inspiratiedag
Dorpsontwikkeling op 5 oktober 2013
Informatienota Elektronisch publiceren

0.3

BMO

1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16267

Burgemeester

Krook
16616

Kool

de beantwoording van de aanvullende
vragen verliesvoorziening
grondexploitatie
Besluit op bezwaar Smalsteeg 3 te
Haaften

Advies

Besluit

Akkoord.
– 14 oktober zal het college aanwezig
zijn.
– Koos Krook, wordt na overleg met
hem, eventueel aangemeld.
Kennis nemen van de bijgevoegde
informatie.

Na goedkeuring beantwoording doorsturen
aan de griffie.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten

Kennis genomen van de voorbeelden.
College wil compactere ruimte in
weekkrant. Op internet screen alle
bekendmakingen en opvragen info is
mogelijk. Akkoord voorstel.
Akkoord.
Akkoord.

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16754

Burgemeester

Bouwen in afwijking van vergunning

3.2

Samenlevings
zaken/Gemee
ntewinkel
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16807

Verwoert

Jaarverslag en Jaarrekening 2012
Stichting Fluvium

9065

Verwoert

Gymnastiekrooster basisscholen
schooljaar 2013-2014

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16502

Verwoert

Statutenwijziging stichting Fluvium

3.3

3.4

het bezwaarschrift niet ontvankelijk te
verklaren en het bestreden besluit te laten.
1. Een last onder dwangsom op te leggen
om het bouwen van het bedrijfsgebouw op
het perceel Zandstraat 66 in Opijnen in
afwijking van de op 30 januari 2013
verleende omgevingsvergunning, te staken
en gestaakt te houden;
2. Aan de last een dwangsom te verbinden
van € 15.000,-- ineens
De gemeenteraad voorstellen in te
stemmen met het jaarverslag en de
jaarrekening 2012 van Stichting Fluvium.
1. Bijgevoegd gymnastiekrooster
schooljaar 2013-2014 vast te stellen;
2. Conform artikel 2 “beleidsregel
bekostiging gymnastiekruimte voor
basisonderwijs Neerijnen”het werkelijke
aantal klokuren gymnastiek schooljaar
2013-2014 conform het verzoek van de
basisscholen van toepassing te verklaren.
1. De gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen de statuten te wijzigen van
Stichting Fluvium;
2. De gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de regeling werving en
selectie leden raad van Toezicht van
Stichting Fluvium;
3. De gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de competentieprofielen
raad van Toezicht;
4. De gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de “Overeenkomst
gemeentelijk extern toezicht op het
openbaar primair onderwijs”zoals
overeengekomen tussen de colleges van
burgemeester en wethouders en het
bestuur van Fluvium;
5. De gemeenteraad voor te stellen in te

Akkoord.

Akkoord
Akkoord

Akkoord

stemmen met het voorstel de
portefeuillehouder onderwijs aan te wijzen
als gemandateerd overleg openbaar
onderwijs (GO3)

