Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 5
Maandag 27 januari 2014 10.30 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
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

0.1

0.2

Zaak
nummer

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

Secretaris

B&W besluitenlijst d.d. 21 januari
2014 + actielijst College

Vaststellen

Aanvullen t.a.v. Het agendapunt 2.1
Organisatie ontwikkeling Logistieke
Hotspot Rivierenland; het voorstel wordt
ter besluitvorming doorgestuurd naar de
Raad.

Uitnodigingen

– Uitnodiging van
Woningbouwvereniging De Goede
Woning voor het bijwonen van de
feestelijke onthulling van de 11
woningen aan de S.C. Barhamstraat
te Haaften op 7 februari 2014 om
15.30 uur in de grote zaal van
zorgcentrum De Wittenberg aan de
Bernhardstraat 4 te Haaften. Tevens
het verzoek aan wethouder Kool en
burgemeester of één van hen een
toespraak wil houden;
– Uitnodiging voor “Open Huis” van de
ODR op 7 februari 2014 van 15.00 uur

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging en wie de toespraak houdt.

– Wethouder Kool zal aanwezig zijn en
een korte toespraak verzorgen.

Bespreken wie naar het Open Huis gaat

– Wethouder Kool zal de open dag
bezoeken.

0.3

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

1.2

Bedrijfsvoering

2.1

2.2

16006

Burgemeester

tot 17.00 uur aan de Van Lidth de
Jeudelaan 3 te Tiel;
– Uitnodiging voor de opening van de
Kleding en Speelgoedbank Tiel e.o.
“KLESTEO” op donderdag 30 januari
2014 om 10.00 uur aan de
Spoorstraat 1 te Tiel.
Voorstel verbeteringen in de
samenwerking Regio Rivierenland

Bespreken wie namens het college de
opening bijwoont.

– College is verhinderd.

Is toegelicht, collegevoorstel volgt in de
komende B&W vergadering.

Burgemeester

Reactie aan de heer Van Waarden
n.a.v. Uitspraak Ombudsman.

Akkoord te gaan met de voorgenomen
brief aan de heer van Waarden.

95

Burgemeester

42e wijziging GR Regio Rivierenland

Dienstverlening
en Beleid

17145

Burgemeester

Beslissing op bezwaar M.H.A. Van
den Ham

Dienstverlening
en Beleid

12637

Kool

Ontwerpwijzigingsplan
Karnheuvelsestraat 20

1. Door uw college, als wel door de
burgemeester, ieder voor zover het
zijn/haar bevoegdheid betreft, vast te
stellen van de voorliggende 42e wijziging
van de GR Regio Rivierenland;
2. De voorliggende 42e wijziging GR Regio
Rivierenland ter vaststelling voor de leggen
aan de raad.
1. In overeenstemming met het advies van
de bezwaarschriftencommissie de
bezwaren ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit om het
handhavingsverzoek af te wijzen onder
aanvullende motivering te handhaven.
1. Te besluiten tot het aangaan van een
anterieure overeenkomst met de heer Van
den Berg in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalsovereenkomst met de
heer Van den Berg in overeenstemming
met bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;

Akkoord.
In de brief toevoegen; “de aanbevelingen
wat de communicatie betreft zullen ter
harte worden genomen”.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

17491

Verwoert

Projectplan Ri4daagse

2.4

Dienstverlening
en Beleid

17215

Verwoert

Ontsluiting Kulturhus Haaften

3. Het bijgevoegd ontwerp van het
wijzigingsplan “Karnheuvelsestraat
20”overeenstemming met afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht voor iedereen
ter inzage te leggen.
Een positieve houding aannemen
tegenover het evenement, zodat er
provinciale subsidies voor aangevraagd
kan worden.
Toepassen van aanvullende
verkeersremmende en verkeersregelende
maatregelen voor de ontsluiting van het
Kulturhus op de Bernhardstraat.
Daartoe € 34.000,00 overhevelen van
krediet Kulturhus (7.630.102) naar de
voorziening wegen (7.981.400). Deze
maatregel te effectueren middels de
voorjaarsnota 2014.

Akkoord.

Akkoord.
De reden van overheveling ligt in het feit,
dat, bij uitgaven vanuit de voorziening
wegen de BTW volledig compensabel is.
Informatie nota opstellen en met tekening
naar de griffie sturen, uiterlijk 28 januari
as.

