Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 9
Dinsdag 26 februari 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

0.1

Secretaris

14499

B&W besluitenlijst d.d. 19 februari
2013

0.2

Uitnodigingen

1.1

Bedrijfsvoering

15791

1.2

Bedrijfsvoering

15043

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

Advies

Besluit

Akkoord
Geen uitnodigingen.

Wethouder
Krook
Wethouder
Krook

Achtervang geldlening De Kernen.

14798

Wethouder
Verwoert

Programmaraad Welvarend.

15483

Wethouder
Kool

Principeverzoek kern Haaften.

e

2 Begrotingswijziging 2013 BSR.

Ongelimiteerde achtervangovereenkomst
aan te gaan met Waarborgfonds.
De raad voor te stellen geen zienswijze in
te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de
e
BSR inzake de 2 begrotingswijziging
2013.
Kennis te nemen van de agenda van de
Programmaraad Welvarend en in te
stemmen met de ambtelijke adviezen.
1. Indien er een verzoek komt voor het
gebruik van het perceel aan de
Landrestraat hieraan alleen medewerking
verlenen indien het gehele perceel
herontwikkeld wordt.
2. Aan de onder punt 1 genoemde
herontwikkeling alleen meewerken indien

Akkoord.
Akkoord

Akkoord

Akkoord

Pers/
Magazine

de kosten voor deze totale herontwikkeling
voor rekening van de aanvrager komt.
3. De gronden aan de Landrestraat in
gebruik geven op basis van een
pachtovereenkomst voor een periode van
20 jaar.
4. Voor de bestaande openbare
voorzieningen in de zin van openbare weg,
parkeervoorzieningen, en
waterhuishouding voorwaarden opnemen
in de pachtovereenkomst dan wel deze na
herontwikkeling buiten de
pachtovereenkomst houden.

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

12445

Wethouder
Kool

Ontwerpbestemmingsplan
“Meikampgraaf 14 te Hellouw”.

5. Indien de aanvrager bereid is om binnen
de gestelde voorwaarden de gronden te
pachten en er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure, waardoor een
kleinschalige horecavoorziening mogelijk
wordt op deze locatie aan de Landrestraat,
hieraan meewerken.
1. Te besluiten tot het aangaan van een
anterieure overeenkomst met T.W.A.
Pippel te Hellouw in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst.
2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalovereenkomst met
T.W.A. Pippel te Hellouw in
overeenstemming met bijgevoegd ontwerp
van deze overeenkomst.
3. Het ontwerp van het bestemmingsplan
“Meikampgraaf 14 te Hellouw” vast te
stellen en in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene Wet

Akkoord

Bestuursrecht voor zienswijzen van
belanghebbenden na voorafgaande
publicatie gedurende zes weken voor
iedereen ter inzage te leggen.

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

15909

Wethouder
Kool

Principeverzoek.

2.5

Ontwikkeling
en Toezicht

15513

Burgemeester
van Hedel

Besluit op bezwaar Steenweg 72 te
Waardenburg.

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

15878

Wethouder
Kool

Principeverzoek.

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

05828

Burgemeester
van Hedel

Besluit op bezwaar Weiweg 2a te
Varik.

3.1

Samenlevings
zaken

09892

Wethouder
Verwoert

Plaatlegging MFC Haaften.

4. De gemeenteraad hierover te
informeren.
Medewerking verlenen aan de wijziging
van het bestemmingsplan voor de locatie
Slimweistraat 6a te Waardenburg van
agrarisch naar bedrijfsdoeleinden.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure, waardoor een
houthandel met een zagerij op de locatie
Slimweistraat 6a te Waardenburg mogelijk
wordt, hieraan meewerken mits voldaan
wordt aan het VAB beleid.
Het advies van de commissie
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk
verklaren en het bestreden besluit in stand
laten.
Indien er een verzoek komt voor het
doorlopen van een ruimtelijke procedure,
waardoor bij Steenfabriek 3 te Heesselt
een kleinschalige horecavoorziening
mogelijk wordt, hieraan meewerken.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift ontvankelijk doch
ongegrond verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.
Kennis nemen van de memo omtrent de
plaatlegging bij het nieuw te bouwen MFC
Haaften.

Akkoord

Akkoord

Akkoord.

Akkoord

Akkoord. Opnemen in
nieuws uit het college.
Raad- en commissieleden
zijn van harte welkom.

