Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 39
Dinsdag 24 september 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

Vaststellen

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 17 september
2013
– Uitnodiging voor het bijwonen van
de handboogclinic in het kader van de
Opvoedweek van stichting JeWelz in
samenwerking met CJG Neerijnen op
woensdagmiddag 9 oktober van 13.00
uur tot 17.00 uur in Sportzaal
Waardenburg De Koeldert;
– Uitnodiging voor de Conferentie
“Sterker in samen werken” in Fort
Voordorp te Groenekan nabij Utrecht
op donderdag 10 oktober 2013 van
10.00 uur tot 16.30 uur;
– Uitnodiging voor het bijwonen van
de Manifestatie Sociaal Profiel Over
leven en welzijn Op de drempel van
transitie op vrijdag 22 november 2013
van 09.00 uur tot 14.00 uur op het
Landgoed Avegoor in Ellecom;

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodigingen

– Burgemeester zal de clinic bezoeken.

– College is verhinderd.

– Kennis van genomen, college wacht
uitnodiging af.

– College heeft kennis genomen van

1.1

Bedrijfsvoering

1.2

Bedrijfsvoering

1.3

Bedrijfsvoering

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

2.2
2.3

16448

15928

Krook

– Uitnodiging voor het bijwonen van
de bijeenkomst “Focus op
verandering”op donderdag 5
december 2013 van 10.30 uur tot
16.30 uur op het Provinciehuis te
Arnhem.
– Uitnodiging voor het bijwonen van
de bijeenkomst van VNO-NCW
Rivierenland op donderdag 10 oktober
2013 van 16.00 uur tot 19.00 uur te
Zaltbommel
Programmabegroting 2014

Burgemeester

Beschikking op bezwaar Tunderman

Krook

Najaarsnota

16658

Burgemeester

Beslissing op bezwaar A.H. Van Wijk,
Heideweg

Ontwikkeling
en Toezicht

16616

Kool

Intrekken besluit op bezwaar Van
Zeiderveld

Ontwikkeling
en Toezicht

9937

Kool

Ontwerpbestemmingsplan Steenweg
57 Waardenburg (centrumplan)

uitnodiging.

– College is verhinderd.

1. Vaststellen boekwerk
Programmabegroting, inclusief
aanbiedingsbrief;
2. Vaststellen raadsvoorstel
Programmabegroting 2014
1. Het inliggende advies van de commissie
voor bezwaarschriften van 5 september
2013 te duiden als juridisch correct wat
betreft inhoud en wijze van
totstandkoming;
2. Overeenkomstig het advies van de
commissie: het bezwaarschrift niet
ontvankelijk te verklaren.
1. In overeenstemming met het advies van
de bezwaarschriftencommissie de
bezwaren ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit om een last onder
dwangsom op te leggen onder aanvullende
motivering te handhaven.
Het besluit op bezwaar van 13 juli 2013 bij
brief gedagtekend op 23 juli 2013,
verzonden 25 juli 2013, intrekken.
1. Akkoord te gaan met de beantwoording
in de nota van inspraak en vooroverleg;
2. het bestemmingsplan als ontwerp ter
inzage leggen;

Akkoord.
Complimenten van het college aan de
organisatie voor het geleverde werk.
Akkoord.

Volgende week ter besluitvorming op
de agenda.
Akkoord

Akkoord
Akkoord

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

4.1

Beheer

5.1

Bureau IVR

10621

16894

Kool

Bestemmingsplan Kerkewaard

Kool

Ambtelijke reactie stukken
Programmaraad Bereikbaar 26
september 2013
Beleidsregel artikel 13b Opiumwet

Burgemeester

3. Af te wijken van onze werkwijze en de
anterieure overeenkomst te sluiten uiterlijk
vóór vaststelling van het bestemmingsplan.
1. In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen inspraak en
overlegreacties overeenkomstig het
gestelde in het “Nota vooroverleg en
inspraak”en ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan de
voorgestelde wijzigingen door te voeren in
het ontwerpbestemmingsplan;
2. De indieners van de inspraak- en
overlegreacties te berichten omtrent het
ontwerpbestemmingsplan;
3. Het voorontwerp bestemmingsplan aan
te passen tot een
ontwerpbestemmingsplan Kerkewaard en
gedurende zes weken ter inzage te leggen
ten behoeve van de vaststelling door de
gemeenteraad.
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie
1. In te stemmen met het vaststellen van
de beleidsregel artikel 13b Opiumwet
gemeente Neerijnen;
2. In te stemmen om de coördinatie inzake
de beleidsregel 13b Opiumwet bij de
afdeling IVR en de juridische handhaving
(uitvoering) bij het Team Ontwikkeling en
Toezicht neer te leggen;
3. In te stemmen met het ter kennisname
voorleggen van de vastgestelde
beleidsregel artikel 13b Opiumwet aan de
gemeenteraad.

Akkoord

V.k.a.
Akkoord

