Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 14
Maandag 30 maart 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- Portefeuille Onderwerp
numm
er

Advies

Besluit

BuPa

0.1

Secretaris

18369

Vaststellen

Met opmerkingen vastgesteld.
1.1 onderwerp en advies horen
niet bij elkaar.
2.2 toevoegen dat
verantwoording over mandaat
gemeente Tiel achteraf moet
kunnen worden overlegd.
2.4 Stroomvoorziening
standplaatsen is alleen door
gemeente geregeld in
Waardenburg. Advies hoe
gemeente hier mee om (wil)
gaan richting toekomst.

nvt

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. + actielijst

Uitnodiging voor het bijwonen van het afscheid
Aangeven wie er gebruik maakt van de
van dominee Altena van de Hervormde
uitnodiging.
gemeenten Meteren en Est op 19 april om 10:00
uur in de kerk van Est, Dorpsstraat 8 te Est.

Indien passend in agenda
burgemeester. Zo niet dan
kijken of één van de
wethouders aanwezig kan zijn.

Uitnodiging regionale bestuurdersbijeenkomst
over de invoering van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie en het belang van
goede ruimtelijke informatie.

College is niet aanwezig

Uitnodiging voor bezichtigen uitvoeringsfase van
Hotel van der Valk te Tiel op 15 april 2015

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Burgemeester is aanwezig

2.1

Dienstverlening
en Beleid

2.2

Burgemees Besluit op bezwaar Steenweg 59 te
ter Van
Waardenburg.
Ruijven

Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te
weten het bezwaarschrift ontvankelijk,
doch ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten.

akkoord

nvt

Dienstverlening 18292 Wethouder Bestemmingsplan kern Heesselt wijziging
en Beleid
Kool
Gerestraat 47-49.

Het bestemmingsplan “wijzigingsplan
kern Heesselt, Gerestraat 47-49”
ongewijzigd vaststellen.

akkoord

nvt

2.3

Dienstverlening 18443 Wethouder Principeverzoek Buitenweg 39 te Haaften.
en Beleid
Kool

Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waardoor het
mogelijk wordt om de agrarische
bestemming voor Buitenweg 39 te
Haaften te herzien naar wonen, hieraan
meewerken.

akkoord

nvt

2.4

Dienstverlening 18451 Wethouder Principeverzoek Kapelstraat 21 te Ophemert.
en Beleid
Kool

Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waarmee de
bouwmogelijkheden voor de
voetbalvereniging met ca 96 m2 vergroot
kan worden hieraan meewerken en
daarbij de kosten in rekening brengen bij
de aanvrager.

– akkoord

nvt

– op korte termijn apart voorstel
aan college over
subsidiemogelijkheden.

Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waarmee de
bestaande tribune van 92m2
gelegaliseerd kan worden hieraan
meewerken.
2.5

Dienstverlening 20611 Wethouder Advies op de stukken van GGD Gelderland 2
en Beleid
Krook
april 2015.

Kennisnemen van het ambtelijk advies.

Kennis van genomen

2.6

Dienstverlening 20582 Wethouder Zienswijze Jaarrekening 2014 en
en Beleid
Krook
programmabegroting 2016 Omgevingsdienst
Rivierenland.

1. De raad voor te stellen aan het
akkoord
dagelijks bestuur van Omgevingsdienst
Rivierenland inzake de jaarrekening 2014
de zienswijze kenbaar te maken dat,
naast het bedrag van 535.702,00
eveneens het positieve saldo van de
projectbegroting van 300.952,00
terugbetaald wordt aan de deelnemende
gemeenten.

nvt
nvt

2. De raad voor te stellen aan het
dagelijks bestuur van de
Omgevingsdienst Rivierenland inzake de
begroting 2016 de zienswijze kenbaar te
maken dat de verlaging subsidie externe
veiligheid van 80.000,00 niet ten laste
komt van de deelnemende gemeenten
maar gevonden wordt in de begroting
2016 van de ODR.
2.7

Dienstverlening
en Beleid

Burgemees Concept beantwoording vragen GBN over
ter/
boomgaard Ammanswal te Waardenburg
Wethouder
Krook

Akkoord

