Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 44
Dinsdag 29 oktober 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

B&W besluitenlijst d.d. 22 oktober
2013

Vaststellen

0.2

Uitnodigingen

– Op 16 november 2013 vindt de “Dag
van de mantelzorger” plaats in Het
Stroomhuis van 13.00 uur tot 16.00
uur. Wethouder Krook is verhinderd.
Kan een collegelid deze bijeenkomst
overnemen? Verzoek van SWN.

Bespreken wie van het college van welke
uitnodiging gebruik maakt.

Akkoord.
Wel wordt t.a.v. Agendapunt 2.2
Ontwerp BP Buitengebied beslispunt 3
aangehouden voor advies van de
heffingsambtenaar.
– Burgemeester zal aanwezig zijn.

– Uitnodiging voor de feestelijke
oplevering van de werkzaamheden
landgoed Waardenburg en Neerijnen
d.d. 19 november 2013 in het
Stroomhuis te Neerijnen van 14.30
uur tot 17.00 uur;

– Burgemeester en wethouder Kool
zullen aanwezig zijn.

0.3

– Uitnodiging Herfstlezing ROC Rivor
te Tiel op donderdag 14 november
2013 van 16.00 uur tot 17.45 uur;

– College is verhinderd.

– Uitnodiging voor het 90-jarig
jubileum van zangvereniging
Crescendo te Opijnen op zaterdag 9
november om 20.00 uur in het
gemeenschapshuis De Keijsershof te
Opijnen.

– Wethouder Krook is onder voorbehoud
aanwezig.

– Uitnodiging brandweer
vaardigheidstoetsen Opheusden 2
november 2013

– Onder voorbehoud zal wethouder
Verwoert aanwezig zijn.

Coördinatie-overleg Molenblok

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

15931

Kool

Principeverzoek bouw woning Hellouw

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

15931

Kool

Principeverzoek bouw woning

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16537

Burgemeester

Bouwen zonder vergunning Paasweg
12b Varik

4.2

Beheer

Kool

Aanpassing Onderhoudsprogramma
wegen 2013

John Janssen schuift aan bij het college
m.b.t. dit onderwerp.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waardoor de
realisatie van een woning op het agrarisch
perceel Tussen de Graaf Reinaldweg en
de Korfgraaf te Hellouw, mogelijk wordt,
hieraan geen medewerking verlenen.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waardoor de
realisatie van een woning op het agrarisch
perceel tegenover Sint Antoniestraat 29 te
Tuil, mogelijk wordt, geen medewerking
verlenen.
Een gedoogbesluit onder voorwaarden te
nemen ten aanzien van de zonder
vergunning verbouwde paardenschuur tot
woning op het perceel Paasweg 12b in
Varik een en ander overeenkomstig bijlage
1 bij dit collegevoorstel.
Instemmen met de aanpassing van de
meerjarenplanning onderhoud wegen
conform bijlage 2

Stand van zaken is doorgenomen.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

