Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 30 augustus 2016 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen.
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Wethouder J. Krook
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.0

0.1
0.2

Secretaris

21439

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

Jeroen Kemna schuift om 09.30 Kennis nemen van de stukken
uur aan voor een toelichting op
het onderwerp
woonwagencentrum
Waardenburg

Kennis van genomen.
Komende maanden worden een
aantal voorstellen in het college
voor gelegd. O.a. het
woonwagenbeleid, verhuurbeleid
en standplaatsbijdrageverordening.

B&W besluitenlijst 16 augustus
2016.

Akkoord.

Vaststellen besluitenlijst

– Uitnodiging voor het geven
Bespreken wie gebruik maakt van
van het startsein voor het
welke uitnodiging.
startmoment samenloop voor
Hoop 2017 op donderdag 22
september 2016 om 20.00 uur in
het Stroomhuis;
– Uitnodiging Oogstfeest 2016
d.d. 29 september 2016 vanaf
14.30 uur op Open Erf de
Groote Modderkolk in Loenen;
– Uitnodiging 56e fruitcorso op

– wethouder Andriesse zal
aanwezig zijn.

– College is verhinderd.

– Burgemeester met partner zal

BP

zaterdag 17 september 2016
vanaf 11.30 uur op het
Korenbeursplein, 4001 KX Tiel;

aanwezig zijn en wethouder Kool.

– Uitnodiging uitreiking
legpenning Stichting Carnegie
Heldenfonds op 6 september
2016 om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis
te Neerijnen.

– Burgemeester reikt de penning
uit.

2.1

Dienstverlening 21498
en Beleid

Wethouder
Kool

Ambtelijke reactie op
Kennis nemen van de vergaderstukken
vergaderstukken AB AVRI d.d. 8 en de ambtelijke reactie op de
september 2016
vergaderstukken.

Kennis van genomen.
Er wordt tevens een overleg
gevoerd met portefeuillehouders
IBOR taken.

2.2

Dienstverlening 17267
en Beleid

Wethouder
Kool

Reactie op ontwerp Notitie
Reikwijdte en detailniveau

Akkoord.

2.3

Dienstverlening 22029
en Beleid

Wethouder
Kool

PV Het nieuwe Achterom 11 Est Indien er een verzoek komt voor een
bestemmingsplan procedure waarmee
het bestemmingsvlak voor het bedrijf
aan Het nieuwe Achterom 11 te Est
vergroot kan worden om de uitbreiding
van het bedrijf mogelijk te maken,
hieraan meewerken

2.4

Dienstverlening 18443
en Beleid

Wethouder
Kool

VOBP Buitenweg 39 Haaften

Het voorontwerp bestemmingsplan,
Akkoord.
Kern Haaften, herziening Buitenweg 39,
in procedure brengen, nadat de
aanvrager de
planschadeverhaalovereenkomst,
overeenkomstig de bijgevoegde
overeenkomst, heeft ondertekend en de
leges betaald zijn.

2.5

Dienstverlening 21686
en Beleid

Wethouder
Kool

Beslissing op bezwaar,
omgevingsvergunning Dreef
ong. te Ophemert

1. het besluit van 12 februari 2016 te
herroepen;
2. De aangevraagde
omgevingsvergunning alsnog te
weigeren;
3. Het verzoek om
proceskostenvergoeding toe te wijzen.

Instemmen met reactie

Akkoord.

Akkoord.
Ook bestuurlijk dit punt bespreken
in ev. Portefeuilleoverleg met ODR.
Dit vooraf kenbaar maken aan de
ODR.

Informeren

2.6

Dienstverlening 18573
en Beleid

Wethouder
Kool

Verkoop percelen grond in
Haaften

1. Instemmen met het doorhalen van
het recht van erfpacht;
2. Het bod van € 40,00 per m2 kosten
koper afwijzen;
2. De gevraagde percelen
gemeentegrond te koop aanbieden
tegen een verkoopprijs van € 60,00 per
m2 kosten koper;
4. De voorwaarde hieraan verbinden
dat het gehele perceel wordt verkocht

Akkoord.

2.7

Dienstverlening 21960
en Beleid

Wethouder
Andriesse

Vaststellen gymonderwijs 20162017

1. Bijgevoegde verdeling van het aantal
klokuren gymnastiek per school voor
schooljaar 2016-2017 vaststellen;
2. naast de normuren ook de extra
gewenste klokuren gymnastiek
toekennen

Akkoord.
Tevens is afgesproken een uur
meer op te nemen voor de Willem
Alexander school.

2.8

Dienstverlening 21854
en Beleid

Wethouder
Kool

PV Tinnegieter 2a Hellouw

Indien er een verzoek komt voor een
Akkoord.
bestemmingsplanprocedure voor het
vergroten/wijzigen van het bouwvlak ten
behoeve van het agrarisch bedrijf aan
de Tinnegieter 2a te Hellouw hieraan
meewerken door gebruik te maken van
de door de raad, in het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen gegeven,
wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.7.2).

2.9

Dienstverlening 22011
en Beleid

Wethouder
Kool

PV De Lage Paarden 23
Waardenburg

Indien er een verzoek komt voor de
Akkoord.
herziening van het bestemmingsplan
waardoor de realisatie van een
agrarische kinderopvang bij
melkveehoudersbedrijf aan de De Lage
Paarden 23 te Waardenburg mogelijk
maakt, hieraan niet meewerken omdat
de locatie niet geschikt is voor een
bijzonder kwetsbaar object, tenzij de
aanvrager afdoende maatregelen kan
treffen om de gevolgen van de risico's
uit te sluiten.

