Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 26 oktober 2015 09.30 uur kamer burgemeester gemeentehuis Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder K. Krook
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

1.1

Bedrijfsvoering

Portefeuille

secretaris

21163/
8927

Onderwerp

Advies

Besluit

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

Vaststellen

Akkoord.

Uitnodiging PJG Krachttoer op
vrijdag 20 november 2015 van
9:30 – 15:30 uur in Lievelde.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Wethouder Krook zal aanwezig zijn.

BP

Uitnodiging najaarsuitvoering op Aangeven wie er gebruik maakt van de
zaterdag 31 oktober 2015 van
uitnodiging.
Fanfare Juliana Waardenburg.

Burgemeester.

Uitnodiging voor het open huis
Rhenoy op 13 november van
14:00 – 00:00 uur, Holweistraat
10, Waardenburg.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Wethouder Verwoert zal aanwezig
zijn.

Uitnodiging “VNG
bestuurdersdag” op maandag
30 november 2015van 9:30 –
17:00 uur Jaarbeurs te Utrecht.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Brief sturen dat college is
verhinderd.

Najaarsnota 2015.

1. De raad voorstellen de Najaarsnota
2015 en de daarbij behorende

Besproken.
n.v.t.
College is nu nog niet op de hoogte

begrotingswijziging vast te stellen.
2. De raad voor te stellen een krediet
beschikbaar te stellen van 97.000,00
euro voor de sloop van de voormalige
bibliotheek/peuterspeelzaal en de vm
openbare basisschool Willem-Alexander
Haaften.
3. De raad voor te stellen en krediet
beschikbaar te stellen van 10.000,00
euro voor het opstellen van een
voorontwerpbestemmingsplan voor de
locatie Honneskamp/NeleskampDorphuisstraat.

van de exacte bedragen rond het
Kulturhus. Niet opnemen maar
aangeven dat er een risico is,
analoog aan de tekst in de
begroting 2016. Schrappen dotatie
dubieuze debiteuren in de
najaarsnota.
Schrappen in control zijn.
Meer onderbouwing van besluiten.
Raad in de begeleidende tekst
uitgebreider informeren.
Volgende week terug ter
vaststelling

2.1

Dienstverlening 17074/
en Beleid
9120

Wethouder
Andriesse

Raadsvragen
Gemeentebelangen Neerijnen.

Kennis te nemen van deze
Informatienota en beantwoording via
griffier aanbieden aan fracties.

Aanpassen beantwoording vraag 3
en 4 en wethouder Andriesse
mandateren de antwoorden op te
stellen.

2.2

Dienstverlening 20680/
en Beleid
8880

Wethouder
Kool

Ontwerpwijzigingsplan
Buitengebied Neerijnen,
Waalbandijk 2c Varik.

Het ontwerpwijzigingsplan,
Buitengebied Neerijnen, wijziging
Waalbandijk 2c Varik in procedure
brengen en daarvoor met de aanvrager
een planschadeovereenkomst afsluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
overeenkomst.

Akkoord.

2.3

Dienstverlening 17074/
en Beleid
9183

Wethouder
Andriesse

Behandeling brief
oudercommissie
peuterspeelzaal Dikkie Dik en
brief van de heer R. Kusters.

1. Brieven af te handelen via
informatienota aan de raad.
2. In te stemmen met bijgevoegde
informatienota's.

Aanpassen, toevoegen tekst over
keuze Raad dat het peuter
speelzaal werk is uitbesteed. Na
aanpassing akkoord.

2.4

Dienstverlening 20751/9 burgemeester Beslissing op bezwaren inzake
en Beleid
111
Plomp te Waardenburg.

1.Het bezwaarschrift van Dobbelsteijn
Bisschops juridisch advies ontvankelijk
te verklaren.
2. Het bezwaarschrift van Dobbelsteijn
Bisschops juridisch advies ongegrond te
verklaren.
3. Ten aanzien van het bezwaarschrift
ingediend door Dobbelsteijn Bisschops
de preventieve last onder dwangsom
van 20 maart 2015 in stand te laten.
4. Het bezwaarschrift van Misa Advies,

Akkoord.
Hoogte dwangsom sluit aan bij de
toepassing van de beleidsregels
van de gemeente Neerijnen.

informeren

informeren

namens Kardol/Klop, ontvankelijk te
verklaren.
5. De medeverzoekers, woonachtig in
de nabije omgeving van de inrichting,
die eveneens geurhinder ondervinden
van Plomp, niet aan te merken als
belanghebbenden en derhalve niet
ontvankelijk te verklaren.
6. Het bezwaarschrift ingediend door
Misa Advies ongegrond te verklaren.
7. Ten aanzien van het bezwaarschrift
ingediend door Misa Advies de
preventieve last onder dwangsom van
20 maart 2015 in stand te laten.
2.6

3.1

Dienstverlening 20613
en Beleid

Bureau IVR

18439

Wethouder
Andriesse

Bestemming/gebruik van
opstallen en sportvelden vv
Opijnen.

Burgemeester Cumulatie: inbreng werkgroep.

1. Een terrein van het voormalige
sportcomplex vv Opijnen, lokaal bekend
Oefenhoek, als trapveldje tijdelijk ter
beschikking stellen voor de lokale jeugd
van Opijnen.
2. Het tijdelijk beheer en onderhoud van
de oefenhoek, het trapveldje, vermeld
onder 1, op te dragen aan het bestuur
Dorpshuis Keijsershof Opijnen, middels
een op te stellen
gebruiksovereenkomst.
3. Makelaardij van der Wal opdracht
verstrekken voor het werven van
kandidaat-huurders in de commerciele
markt voor de tijdelijke huur van de
opstallen van de voormalige vv Opijnen.
4. Uitspreken: keuzemogelijkheid voor
in gebruik geven van het hoofdveld
voormalige vv Opijnen in Opijnen.

Niets afspreken, omdat de
komende tijd gesprekken worden
gevoerd en daarna worden
beleidskeuzes voorgelegd in het
college.

Kennisnemen van de memo.

Kennis van genomen. Opnemen
dat spoorlijn door centrum
Waardenburg loopt onder het kopje
trillingsproblematiek.

Volgende week beknopte informatie
nota in overleg met RO. Hierin
opnemen hoe om te gaan met
petitie trapveldje en keuze
opstallen.

Informeren

