Afdeling

Secretaris

Vergaderstukken

Secretaris

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Ontwikkeling en
Toezicht

Nr.

0.1

0.2

0.3

1.1

1.2

2.1

12684

10013

12620

12612

12729

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Burgemeester

Burgemeester

Zaak- Portefeuille
nummer

Aanwezig:
burgemeester M.N. Kallen-Morren
wethouder J. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder H.A. Verwoert
secretaris P.W. Wanrooij

Straatnaamgeving

Grenscorrectie dorpen

Verzoek handhavend
optreden geluidsoverlast
vrachtwagen

B&W besluitenlijst d.d. 1
maart 2011
Vergaderstukken
Algemeen Bestuur d.d. 16
maart en de daarbij
behorende ambtelijke
reactie
Memo samenwerking
Lingewaal

Onderwerp

1. Niet handhavend optreden,
aangezien de strijdige situatie is
opgeheven. Er is geen sprake meer van
overlast. De ingediende zienswijze is
geen reden om alsnog handhavend op
te treden tegen de gestelde
geluidsoverlast;
2. De heer Trepels en mevrouw Koster
in kennis stellen middels een brief.
Instemmen met de grenscorrectie en
het terug te brengen naar de actuele
staat.
1. De straatnamen voor Haaften Noord
wijzigen/aanvullen zoals aangegeven op

Bespreken

Bespreken.

Vaststellen

Advies

Dinsdag 8 maart 2011 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 10

Akkoord

Akkoord

Besproken. Lingewaal kenbaar
maken dat we ons nu ook op
andere partijen richten.
Akkoord

Besproken. Gemeentelijke
bijdrage mag vooralsnog niet
stijgen, eerst zoeken naar
oplossingen tussen partijen.

Akkoord.

Besluit

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

2.2

2.3

2.4

2.5

9812

12789

8576

12628

Koedam

Burgemeester

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Rijnvallei Plantaardig B.V.
Zandweistraat 20 te

Crob 18 Haaften

Voorontwerpbestemmingsp
lan Waaldijk 20A Opijnen

Herziening
bestemmingsplan
bedrijventerreinen

het bijgevoegde besluit 11-12684-393
2. De nabestaande over deze
aanvullingen en verbeteringen
informeren.
1. De opdracht voor het opstellen van
de bestemmingsplannen voor de vijf
bedrijventerreinen Waardenburg-west,
Slimwei, De Geer, Overrijke en
Kerkewaard gunnen aan Oranjewoud.
2. De overige adviesbureau na
definitieve opdrachtverlening informeren
over het feit en de reden waarom zij de
opdracht niet hebben gekregen.
1. Het voorontwerpbestemmingsplan
Waaldijk 20a ter inzage leggen en het
voorverleg met het Waterschap voeren.
De benodigde publicaties zullen
hiervoor worden gedaan.
2. Alvorens deze procedure op te
starten, de ambtelijke kosten verhalen
middels bijgevoegde conceptbrief;
3. De raad informeren dat het
voorontwerpbestemmingsplan ter
inzage ligt.
1. Kennis te nemen van de ingediende
zienswijzen en de reactie hierop;
2. De ingediende zienswijzen zijn geen
reden om af te zien van verdere
handhaving;
3. Een last onder dwangsom op te
leggen waarin is aangegeven dat vóór 1
september 2011 de strijdige situatie, te
weten het bewonen van de
bedrijfswoning als burger, beëindigd
dient te worden. Mocht hieraan niet zijn
voldaan, dan zal een dwangsom worden
verbeurd van € 10.000,00 ineens.
Besluiten het UPD goed te keuren.
Akkoord

Akkoord.

Akkoord

Akkoord

Ontwikkeling en
Toezicht
Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

2.7

2.10

2.11

2.12

2.8

Ontwikkeling en
Toezicht

2.6

12991

12255

12705

12662

11343

8580

Koedam

Koedam

Verwoert

Van den
Heuvel

Koedam

Van den
Heuvel

Subsidie Cultuurhistorie

Evaluatie loonwerkers

Programmaraad Welvarend

Beroepen Korfgraaf 26
Hellouw
Voorstel logische en
toekomstige nummering
Steenweg Neerijnen en
Steenweg Neerijnen

Waardenburg
Bestuursovereenkomst en
Structuurvisie Waalweelde
West
1. In te stemmen met het bijgevoegde
raadsvoorstel “Bestuursovereenkomst
en Structuurvisie Waalweelde West”;
2. Het voornemen uit te spreken om de
Bestuursovereenkomst Waalweelde
West, na kennisneming door de
gemeenteraad, te ondertekenen;
3.. Te besluiten, conform artikel 14.2,
14.5, 14.8 en 14.9 van de Wet
Milieubeheer, gedeputeerde Staten van
de provincie Gelderland aan te wijzen
als coördinerend bevoegd gezag, voor
zover het de bevoegd gezag taken van
het college van B&W betreft.
Kennis nemen van bijgevoegde
uitspraken van de rechtbank.
De procedure voor het hernoemen /
vernummeren van de Steenweg en het
vernummeren van de Steenweg in
Neerijnen volgens het principe zoals
weergegeven in mogelijkheid 4
opstarten (Steenweg Neerijnen wijzigen
in Steenweg Noord Neerijnen en de
gebouwen opnieuw nummeren).
1. Kennis nemen van de agenda van de
Programmaraad Welvarend;
2. Instemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.
1. Kennisnemen van de evaluatie van
het handhavingsproject loonbedrijven;
2. De urgentieklasse van de
loonwerkers verlagen van 1 x per 2 jaar
naar 1 x per 3 jaar.
De raad voorstellen om de
Subsidieverordening Cultuurhistorie
Neerijnen 2011 vast te stellen
overeenkomstig het bijgevoegde
raadsvoorstel met besluit.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
Aandacht vragen voor de
bedrijvigheid in Haaften.

Akkoord.

Akkoord

Akkoord.

2.13

Ontwikkeling en
Toezicht

10354

Koedam

Rondvraag
Agenda collegeleden
Benoeming
Statenlidmaatschap
gemeentesecretaris

Heesseltsche
Uiterwaarden: MER
voorontwerpbestemmingspl
an en overeenkomstig
beheersplan

Bespreken

1. De Raad kennis laten nemen van de
wijze van beantwoording van de
ontvangen zienswijzen op het MER en
de inspraakreacties op het
voorontwerpbestemmingsplan;
2. De reacties op de ontvangen
zienswijzen op het MER en de
inspraakreacties op het
voorontwerpbestemmingsplan na
kennisneming door de raad versturen
aan insprekers;
3. Op basis van de nota van inspraak
het voorontwerpbestemmingsplan
aanpassen tot een
ontwerpbestemmingsplan en na
besluitvorming binnen het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu opnieuw ter visie
leggen;
4. De Raad verzoeken in te stemmen
met de beheersovereenkomst en het
bijbehorende beheersplan.

Voortaan is de vrijdag werkdag
van de heer P.Wanrooij. Op
woensdag niet aanwezig in
Neerijnen. Eind 2011 evaluatie
van de afspraken.

Akkoord.

