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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP 13 JULI 2010
Aanwezig:
A. van den Bosch, burgemeester
A.C. van Balken , wethouder
H.J. Looijen, wethouder
A.C. Bragt, wethouder
C.A.H. Zondag, wethouder
L.H. Derksen, secretaris
Afwezig:
Reden:
O = OPENBAAR

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

1A

Datum en
nummer van
de stukken

Secretaris

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

Verslag vergadering BenW d.d. 6 juli
2010

Verslag vaststellen

O

Akkoord conform advies

Handhaving paaltjes Hoogsdenhof

1.

in zienswijzen geen aanleiding te zien
om van handhaving af te zien

O

Akkoord conform advies

2.

tot toepassing van bestuursdwang te
besluiten

1.

Kennisnemen van de resultaten van de
uitgevoerde
rechtmatigheidsonderzoeken 2009

O

Akkoord conform advies

2.

Instemmen met de aanbevelingen

3.

Vaststellen controleplan 2010-2013 en
ter informatie voorleggen aan de raad

BESTUUR,
VERGUNNING EN
HANDHAVING
2A

3A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

6 juli 2010
09INK03447
09INK05355
10INK00041

31 mei 2010

Resultaten controle 2009 en Plan van
aanpak verbijzonderde controle 20102013
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Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

20 juli 2010

Exploitatieopzet woningbouwplan
“Zuilichem Dijkzicht-Zuid”.

ADVIES

BESLUIT

REALISATIE EN
BEHEER
4A

Afd. Realisatie en
beheer

1.

In te stemmen met het
stedenbouwkundig plan voor het
woningbouwplan “Zuilichem dijkzichtZuid”.

2.

De raad voor te stellen de
exploitatieopzet voor het
woningbouwplan “Zuilichem DijkzichtZuid” vast te stellen.

3.

De raad voor te stellen het verwachte
exploitatietekort van € 2,2 mln. te
dekken uit de Algemene Reserve
Grondexploitaties.

4.

Af te zien van de integratie van een
particulier bouwplan aan de Vornstraat
in het woningbouwplan “Zuilichem
Dijkzicht-Zuid”.

1.

Het verzoek om planschade op basis
van het advies van de SAOZ afwijzen.

10INK02462

5A

Afd. Realisatie en
beheer

5 juli 2010

Verzoek planschade M. de Bruijn,
Hovendsedijk 24, Brakel

09INK04003

3

O

Niet akkoord advies

O

Akkoord conform advies

Volgnr

6A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

Afd. Realisatie en
beheer

5 juli 2010

Verzoek planschade J. Bauman,
Maasdijk 54, Aalst

1.

14 juni 2010

Weesfietsenaanpak Stationsomgeving

O

Akkoord conform advies

Het actieplan “Aanpak fietsenoverlast
Zaltbommel” vast te stellen en tot
uitvoering te brengen

O

Akkoord conform advies

09INK03959

7A

Afd. Realisatie en
beheer

De heer Bauman een tegemoetkoming
van € 20.778,08 ( inclusief wettelijke
rente) toekennen wegens planschade.

BESLUIT

SAMENLEVING EN
ONTWIKKELING
8A

Afd. Samenleving en
Ontwikkeling

13 juni 2010

Projectvoorstel “Toerusten van (semi)
professionals in Tiel en Zaltbommel.
Herkennen en voorkomen van
interculturele miscommunicatie,
polarisatie en radicalisering”.

1.

In te stemmen met het definitief aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken
aanbieden van het projectvoorstel
“Toerusten van (semi) professionals in
Tiel en Zaltbommel. Herkennen en
voorkomen van interculturele
miscommunicatie, polarisatie en
radicalisering.

O

Niet akkoord advies

9A

Afd. Samenleving en
Ontwikkeling

6 juli 2010

Inwerkingtreding nationaal hitteplan

1.

Kennis nemen van het inwerking
treden van het nationaal hitteplan op
28 juni 2010

O

Akkoord conform advies

4

Volgnr

10A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Samenleving en
Ontwikkeling

13 juli 2010

Huiswerkklas Orion derde en vierde
kwartaal 2010

ADVIES

1.

Een bedrag van € 30.000,00
beschikbaar te stellen vanuit het
onderwijsachterstandenbudget van
2009 voor het voortzetten van de
huiswerkklas van Orion voor het derde
en vierde kwartaal 2010.

2.

Met Orion in gesprek treden over
alternatieve financieringsvormen zoals
eigen bijdrage door leerlingen,
financiering door het Cambium en
eventuele fondsen.

1.

In te stemmen met bijgevoegde
adviesnota voor de raad

2.

In te stemmen met bijgevoegde nota
lokale heffingen 2010 – 2014

1.

In te stemmen met bijgevoegde Nota
Misbruik & oneigenlijk gebruik

2.

nota ter besluitvorming voor te leggen
aan de raad

3.

Toetsing op het M&O criterium mee te
nemen bij de rechtmatigheidscontrole

10INK00197

BESLUIT

O

Niet Akkoord

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

PUBLIEKSZAKEN
11A

Afd. Publiekszaken

13 juli 2010

Nota lokale heffingen 2010-2014

CONCERN
CONTROLLER
12A

Concern controller

6 juli 2010

Misbruik & oneigenlijk gebruik

5

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

RONDVRAAG

Vorenstaande besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van voormelde gemeente ingekomen
stukken en behandelde onderwerpen en naar aanleiding daarvan genomen besluiten, vastgesteld door genoemd college in zijn
vergadering van 20 juli 2010 tot een getal van 12A volgnummers.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

6

