Afdeling

Secretaris

Secretaris

Nr.

0.1

0.2

12729

Uitnodigingen

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

- Verzoek tot het
afvaardigen van een
collegelid voor het welkom
terug heten van de ouderen
van de dorpen Haaften.
Hellouw en Tuil van hun
jaarlijkse bejaardenreis op
6 juni 2011 om 20.15 uur in
de Wittenberg te Haaften.
- Uitnodiging voor een
bijeenkomst van de
Provincie Gelderland in het
kader van nieuw te vormen
GSO-, KSB- en
Regiocontracten
“Dynamische steden, vitale
regio’s “op 31 mei 2011
van 16.30 uur tot 20.30 uur
in Hotel en
Congrescentrum De
Reehorst Bennekomseweg

B&W besluitenlijst d.d. 3
mei 2011

Onderwerp

- Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging

- Bespreken wie de ouderen welkom
heet in de Wittenberg

Vaststellen

Advies

Dinsdag 10 mei 2011 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 19

- College is verhinderd.

Akkoord.
Agendapunt 2.1 : overdracht
grondpercelen altijd notarieel
regelen tegen de laagste kosten.
Burgemeester is aanwezig.

Besluit

Bedrijfsvoering

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en

1.1

2.1

2.2

2.3

11574

13476

8652

12286

Van den

Koedam

Van den
Heuvel/Burge
meester

Van den
Heuvel

Uitspraak/rechtbank

Cultuurhistorisch beleid

Zandweg 56a
Waardenburg

Verantwoording 2010

24 in Ede
- Banket Betuwse Bloem
25 mei 2011

1. De raad voor te stellen de
Verantwoording 2010, bestaande uit het
jaarverslag en de jaarrekening 2010,
vast te stellen;
2. De raad voorstellen het resultaat over
het jaar 2010 voor een bedrag van
€ 200.537,-- vast te stellen;
3. De raad voorstellen om:
- € 214.698,- over te hevelen naar 2011,
conform bijlage “Budgetoverhevelingen
van 2010 naar 2011”
- het tekort ontstaan door de
budgetoverhevelingen van € 14.161 ten
laste te brengen van de algemene
reserve.
4. De Verantwoording 2010 voor te
leggen aan de gemeenteraad voor de
vergadering van 30 juni 2011.
1. Kennis te nemen van de ingediende
mondelinge zienswijze en naar
aanleiding van de zienswijze de termijn
voor het (laten) verwijderen van de
noodwoning te verlengen naar 15
november 2011;
2. Een last onder dwangsom op te
leggen met daarin de uiterlijke termijn
tot 15 november 2011 om de
noodwoning op het perceel zandweg
56a te Waardenburg te verwijderen en
verwijderd te houden.
De beleidsregels: Bijlage 4A Bouwen bij
monumenten 9zonder vergunning)
vaststellen
De belanghebbenden over dit beleid
informeren
Kennis te nemen van de uitspraak van
Akkoord.

Akkoord

Akkoord

Daarna kan het worden
doorgestuurd aan de griffie.

Verantwoording kritisch
doorkijken en redactioneel aan
te passen hier en daar.

Akkoord en college vraagt MT
nog een keer kritisch te kijken
naar de Budget Overheveling en
te zoeken naar een reductie.

- Wethouder Van den Heuvel is
aanwezig.

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en
Toezicht

Ontwikkeling en

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Toezicht

13166

13091

12660

12968

12523

12254

Van den

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Heuvel

Financiële tegemoetkoming

Principeverzoek

Besluit op bezwaar
Steenweg 74 Waardenburg

Besluit op bezwaar
Heideweg 5 Waardenburg

Uitspraak rechtbank inzake
bouwvergunning Steenweg
72 Waardenburg
Principeverzoek Sint
Antoniestraat 30 Tuil

woning Waalbandijk te
Waardenburg (H. van Driel)

de Rechtbank en de genoemde
proceskosten en griffierechten aan
appellant te vergoeden
Kennis te nemen van de uitspraak van
de rechtbank en de proceskosten en
griffierechten te vergoeden
1. medewerking verlenen aan de
procedure voor het vergroten van het
agrarisch bouwperceel; voor het
agrarisch bedrijf aan de Sint
Antoniestraat 30 te Tuil
2. Medewerking verlenen aan de
procedure voor het verplaatsen van de
bedrijfswoning nadat het bedrijf
uitgebreid is en de bestaande
bedrijfswoning gesloopt is. Met de
eigenaar een overeenkomst sluiten
waarin deze realisatie volgorde
vastgelegd wordt.
1. Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te
weten het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit onder
herstel van de motivering in stand te
laten;
2. In te stemmen met de herstelde
motivering van het bestrede besluit,
zoals verwoord onder het kopje “Reactie
op het advies”.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te
weten het bezwaarschrift ontvankelijk,
doch ongegrond te verklaren.
Medewerking verlenen aan de
procedure voor het partieel herzien van
het bestemmingsplan Gemeente
Ophemert bestemmingsplan
Buitengebied 1976 zodat de bouw van
een woning tussen de Akkersestraat 6
en 6b te Ophemert mogelijk wordt.
1. Geen verlaging in de bijdrage voor de
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Ontwikkeling en
Toezicht

Beheer

Beheer

2.10

4.1

4.2

Toezicht

12461

11195

1434

Koedam

Koedam

Burgemeester

Heuvel

Gelderse
Handhavingsweek.

Uitvoeringsbesluit
gemeentelijke
begraafplaatsen 2011
Rondvraag
Agenda collegeleden
Memo Windenergie.
Memo RAR.

Herinrichting Steenweg

Rijnvallei Plantaardig B.V.,
Zandweistraat 20 te
Waardenburg

apparaatskosten ruimtelijke
ontwikkeling Dreef 16-18
Haaften

Bespreken

Bijgesloten “Uitvoeringsbesluit
gemeentelijke begraafplaatsen ion de
gemeente Neerijnen” vaststellen.

apparaatskosten ad € 17.000,- zoals
berekend met plankostenscan;
2. Geen verdere tegemoetkoming in de
kosten te verstrekken. In verkoopbedrag
van Dreef 16-18 is rekening gehouden
met kosten om een oplossing voor de
huurders te realiseren;
3. De heer Schepens informeren over
uw besluit.
1. Het starten van het innen van de
verbeurde dwangsommen, zijnde
€ 21.000,2. Het voornemen kenbaar maken van
het gedeeltelijk intrekken van de
vergunning, voor het opslaan van meer
dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen in
een opslagruimte
1. Niet bijdragen in de kosten van de
herinrichting van de Steenweg;
2. Bijgaande memo voor kennisgeving
verzenden naar de raad

Neerijnen doet hieraan mee.

Besproken.
Akkoord en kan naar de griffie.
Akkoord en kan naar de griffie.

Akkoord.
College stuurt een brief aan het
college van GS en een afschrift
aan de commissie Ruimte en de
statencommissie MIE.
Akkoord

Akkoord.

