Afdeling

Secretaris

Uitnodigingen

BMO

Nr.

0.1

0.2

1.1

1004

Zaaknummer

Aanwezig:
burgemeester A.J. van Hedel
wethouder J. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder H.A. Verwoert
secretaris P.W. Wanrooij

Burgemeester

Portefeuille

B&W besluitenlijst d.d. 23
augustus 2011
- Uitnodiging van KvK, VNO
NCW Rivierenland en
Bouwend Nederland voor
het bijwonen van “Marktdag
Ondernemend Aanbesteden
in Rivierenland”op
donderdag 15 september
2011 van 13.30 uur tot 18.00
uur in het opleidingscentrum
van de bouw Revabo te
Geldermalsen,
Poppenbouwing 3
Geldermalsen. Aanmelden
vóór 9 september 2011!
- Vooraankondiging van de
feestelijke opening van het
nieuwe kantoor van de KvK
te Tiel op maandag 21
november 2011 vanaf 17.00
uur aan de Laan van
Westroyen 6 te Tiel.
Convenant IVR

Onderwerp

Voorgesteld wordt om bijgevoegd

Bespreken wie namens het college
gebruik maakt van de uitnodiging.

Advies

Dinsdag 30 augustus 2011om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 35

Akkoord

- Wethouder Verwoert zal
aanwezig zijn.

- wethouder Koedam zal
aanwezig zijn.

Akkoord.

Besluit

Ontwikkeling &
Toezicht

Ontwikkeling &
Toezicht

Ontwikkeling &
Toezicht

Ontwikkeling &
Toezicht

Ontwikkeling &
Toezicht

2.1

2.2

2.3

2.4

2.6

10246

13792

13479

12176

13845

Koedam

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Koedam

Rechtsvorm te vormen

Bouw woongebouw op basis
van VAB-beleid, Buitenweg
27
Principeverzoek realisatie
van een tweede (tijdelijke)
bedrijfswoning mogelijk te
maken aan de Weiweg 6a te
Varik
Principeverzoek verplaatsen
bouwvlak (vergroten) om de
bouw van de berging verder
van de woning mogelijk te
maken aan de Walgtsestraat
29 te Varik

Welstandscommissie,
samenstelling

Gelet op het bestemmingsplan
Buitengebied, de bedrijfsomvang en het
SAAB-advies geen medewerking
verlenen aan een tweede (tijdelijke)
bedrijfswoning.
Medewerking verlenen aan een
herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied om de bouw van de
berging op een grotere afstand van de
woning mogelijk te maken. Echter deze
herziening realiseren gelijktijdig met de
gehele herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied in 20112012
Bijgevoegde conceptbrief verzenden
aan Gedeputeerde Staten van
Gelderland en een afschrift toezenden
aan de heer A. van den Bosch,
portefeuillehouder Dienstverlening
Regio Rivierenland. Commissie Ruimte

convenant conform vast te stellen en te
ondertekenen.
1. Instemmen met de herbenoeming
van de leden van de
welstandscommissie en de lijst van
vervangers;
2. Geen naamwijziging van de
welstandscommissie doorvoeren;
3. De commissie, met name de nieuwe
leden, er op wijzen dat zij geacht wordt
een advies uit te brengen over het al
dan niet voldoen aan redelijke eisen van
welstand. Een hoger ambitieniveau van
de commissie is aanvaardbaar mits dit
leidt tot een aanbeveling en niet tot een
negatief advies.
Geen medewerking verlenen aan het
verzoek.

Akkoord met een reactie
namens B&W. De brief mag wat
uitgebreider en kan aangepast
worden verstuurd.

Akkoord

Akkoord

Akkoord.

Akkoord

Samenlevingszaken/
Gemeentewinkel

Samenlevingszaken/
Gemeentewinkel

3.1

3.2

13731

13302

Verwoert

Van den
Heuvel

Wethouder Verwoert zal
deelnemen aan de expertgroep.

Fruit Belevingscentrum

Besproken.

Vooralsnog vasthouden aan
aanvangstijdstip van 8.00 uur.

Bespreken

Rondvraag
Agenda collegeleden

Akkoord

Akkoord

B&W week 36

De gemeenteraad voorstellen in te
stemmen met het jaarverslag en de
jaarrekening 2010 van Stichting Fluvium

hierover mondeling informeren.
1. Zienswijze is geen reden alsnog
medewerking aan het voornemen te
verlenen;
2. Omgevingsvergunning voor het
veranderen van de inrichting (milieu) en
het huisvesten van seizoensarbeiders
buiten bestaande bedrijfsgebouwen te
weigeren.

Instemming jaarverslag en
jaarrekening 2010 Stichting
Fluvium

Aanvraag
omgevingsvergunning milieu
en afwijking BP
Bulkheuvelseweg 16 te
Ophemert

