Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 5
Dinsdag 1 februari 2011 om 09.00 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
burgemeester M.N. Kallen-Morren
wethouder J. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder H.A. Verwoert
secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

0.1

Secretaris

0.2

Algemeen

0.3

Algemeen

0.4

Algemeen

0.5

Algemeen

Zaaknummer

11967

12187

Portefeuille

Burgemeester

Onderwerp

B&W besluitenlijst d.d. 25
januari 2010
Uitnodiging bestuurlijke
conferentie
Gelderland/Overijssel/Progra
mma Hoogfrequent
Spoorvervoer dd 18-02-2011
Verbetervoorstellen
benchmark
waarstaatjegemeente.nl

Burgemeester

Dodenherdenking

Burgemeester

Jaarverslag 2010 van de
Adviescommissie voor

Advies

Besluit

Akkoord.
Burgemeester zal aanwezig zijn.

Instemmen met verbetervoorstellen a)
betrekken inwoners bij de vorming en
uitvoering van beleid b) voorzieningen
c) dienstverlening d) belastingen en
leges zoals opgenomen in bijgaande
memo “Verbetervoorstellen benchmark
waarstaatjegemeente.nl”
De memo ter bespreking voor te leggen
aan commissie Bestuur van 16-02-2011
Akkoord te gaan met de inhoud van de
memo en deze dan voor te leggen aan
de raad.
Voor kennisgeving aannemen

Akkoord

Akkoord

Akkoord.
College wil een afspraak met de

bezwaarschriften

0.7

Algemeen

Project Varik (wethouder
Verwoert)
Advies ombuiging Regio
(brief dhr. Tammes)
Inhuur personeel

0.8

Algemeen

1.1

Bedrijfsvoering

12529

Wethouder van
den Heuvel

2.1

Ontwikkeling &
Toezicht

12080

Wethouder van
den Heuvel

Verzoek tot oprichten
bedrijfsverzamelgebouw met
bedrijfswoningen op
Kerkewaard

3.1

Samenlevings
zaken

09073

Wethouder
Verwoert

Opstellen programma van
Eisen brandveiligheid
schoolgebouwen

Bespreken

leden van de commissie voor
een kennismaking en een
terugblik.
Akkoord

Bespreken

Akkoord

Marthijn van de Wetering van NCOD
inhuren om de ombuigingsoperatie te
voltooien en de kosten hiervan te
dekken uit de opbrengsten van de
ombuigingsoperatie.
1. Positief staan ten opzichte van
vestiging van een groothandelsbedrijf
zoals verzoeker op zijn huidige locatie
exploiteert binnen deelgebied C uit de
kaderstelling;
2. Ontvangen stedenbouwkundige opzet
als ruimtelijk onacceptabel beoordelen
en de invulling van deelgebied C uit de
kaderstelling niet solitair maar enkel op
basis van een totaalvisie voor het
gebied afweegbaar maken.
3. Als uitgangspunt nemen om in het
kader van zuinig ruimtegebruik slechts
beperkt bedrijfswoningen tot te staan en
bedrijfswoningen te positioneren op
plaatsen waar dit een ruimtelijke
meerwaarde heeft voor de directe
omgeving (aansluiting op het dorp).
Op grond van het gebruiksbesluit en
advies van de brandweer instemmen
met het opstellen van een Programma
van Eisen (PVE) en het aanpassen c.q.
vervangen van ontruimingsinstallaties
voor 7 basisscholen.

Akkoord

Aan bedrijf van Eck Electro opdracht
verlenen tot het opstellen van het PVE

Wat beslispunt 1 betreft akkoord
en de beslispunten 2 en 3
gelden als stringente
voorwaarden.

Akkoord

4.1

Beheer

12667

Wethouder
Koedam

Overlast hondenpoep

4.2

Beheer

12809

Wethouder
Koedam

Gevaarlijke Bomen achter
Rhenoy auto demontage

Rondvraag
Agenda collegeleden
Brief dhr. de Ruiter
Contactpersoon Hellouw
Onthulling Wachters

en het aanpassen c.q. vervangen van
ontruimingsinstallaties
1. Besluiten om bij wijze van proef de
locatie van het speelveldje aan de
Weerdenborch in te richten met een
“hondenstation”gecombineerd met 1
tekstbord,. Dit te combineren met het
aanwijzen van een hondenuitlaatstrook
in de directe nabijheid langs de
zandweg en deze proef over een half
jaar te evalueren.
2. De kosten voor deze proef vallen
binnen de reguliere begroting.
Besluiten om, volgens artikel 4.11 lid 5
van de APV van Neerijnen voor de
werkzaamheden aan de Italiaanse
ratelpopulieren achter Rhenoy geen
omgevingsvergunningprocedure te
doorlopen, maar zo snel mogelijk over
te gaan tot het wegnemen van het
gevaar.
Bespreken
Bespreken

Akkoord

Akkoord

Besproken.
Besproken.
Wethouder Koedam (was
wethouder Andriesse).
Wethouder Koedam zal de
gemeente vertegenwoordigen.

