Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 4
Maandag 26 januari 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij
Nr.

Afdeling

Zaak-nummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

2.1

Dienstverlening
en Beleid

00831

Portefeuille

Wethouder
Verwoert

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 19 januari
2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.

Uitnodiging van de toneelgroep Est
Aangeven wie er gebruik wil maken van de
voor de jaarlijkse uitvoering op vrijdag uitnodigingen.
13 februari 2015.

Burgemeester zal aanwezig zijn.

Uitnodiging om medewerking te
verlenen aan NLdoet bij de
Wittenberg te Haaften op vrijdag 20
maart 2015.

Wethouder Krook wil wel worden
ingezet in de Wittenberg.
Daarnaast het verzoek aan BMO
de ingediende aanvragen te
verzamelen en begin maart aan te
bieden aan het college.

Uitnodiging om de landelijke
boomfeestdag bij te wonen op
woensdag 18 maart 2015.

Burgemeester en wethouder Kool.
Navraag doen of het plaatsen van
bomen in de uiterwaarden kan?

Uitnodiging voor het onthullen van de
maquette van de fruitcorsowagen dd
27 februari 2015 21:00 uur.

Burgemeester is aanwezig.

Provinciale
Werkgelegenheidsenquete 2014.

Kennis nemen van de belangrijkste
uitkomsten van de PWE 2014 en deze
middels bijgevoegde informatienota ter
kennisneming voorleggen aan de Raad.

Kennis van genomen.
Samenvatting van het rapport
richting College. En informatie
aan Raad met samenvatting.
Persbericht opstellen.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

18209

Wethouder
Kool

Principeverzoek Koningin
Indien er een verzoek komt voor een
Akkoord.
Julianaplantsoen 15 te Waardenburg. ruimtelijke procedure waardoor de
bestemming van het perceel naast Koningin
Julianaplantsoen 15 te Waardenburg
gewijzigd kan worden van Verkeer naar
Wonen hieraan meewerken.
Indien er een verzoek komt voor de
ruimtelijke procedure waardoor de
bestaande geschakelde woning Koningin
Julianaplantsoen 15 te Waardenburg
vervangen kan worden door een vrijstaande
woning hieraan meewerken mits de directe
omgeving daarvan geen hinder ondervindt.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

18133

Wethouder
Kool

Gebruik perceel gemeentegrond in
Waardenburg.

Het perceel gemeentegrond om niet in
gebruik geven aan de betreffende bewoner.

Akkoord

Het gebruik schriftelijk vastleggen in een
gebruiksovereenkomst.
2.4

Dienstverlening
en Beleid

2.6

Dienstverlening
en Beleid

18146

Burgemeester

Benoemen stembureaus.

Aanwijzen locaties die als stembureau
dienen voor de verkiezingen op 18 maart
2015.

Akkoord.
Aandacht communicatie met de
Wittenberg.

Wethouder
Krook

Gemeenschappelijke regeling
Werkzaak Rivierenland

Deelbeslispunt burgemeester:
de gemeenschappelijke regeling Werkzaak
Rivierenland vast te stellen
Deelbeslispunt college:
de gemeenschappelijke regeling

Akkoord.

Wethouder Krook aan te wijzen als lid van
het Algemeen Bestuur van Werkzaak
Rivierenland en wethouder Andriesse aan te
wijzen als plaatsvervangend lid.
3.1

Bureau IVR

18439

Burgemeester

Brandweerzorg.

Het presidium in overweging te geven een
informatieavond brandweerzorg te
agenderen middels bijgevoegde brief.

Akkoord.

3.2

Bureau IVR

18437

Burgemeester

Informatieavond politie.

Het presidium in overweging te geven een
informatieavond politiezorg te agenderen,
middels bijgevoegde brief.

Akkoord.

