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Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

1A

Secretaris

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

Verslag vergadering BenW d.d. 20 mei
2008

Verslag vaststellen

SAMENLEVING EN
ONTWIKKELING

2

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

Volgnr

2A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

26 mei 2008

Europese aanbesteding
leerlingenvervoer met ingang van het
schooljaar 2008/2009.

ADVIES

3

1.

Kennis te nemen van de
uitgebrachte aanbiedingen ten
behoeve van de Europese
aanbestedingsprocedure
leerlingenvervoer.

2.

Met toepassing van de
vastgelegde beoordelingscriteria
in percentages van prijs, kwaliteit
en dienstverlening besluiten tot de
gunning van de percelen A t/m L.
Percelen A t/m C te gunnen aan
Connexxion, de percelen D,F,I en
L te gunnen aan Vijfstromenland
en de percelen E,G,H,J en K te
gunnen aan DVG.

3.

Aan het Gemeenschappelijk
Inkoopbureau Regio Rivierenland
opdracht te geven de besluiten te
verzenden aan de desbetreffende
vervoerders.

4.

Na afloop van de bezwaartermijn
met de vervoerders concrete
afspraken te maken over de
inhoud van de
vervoersovereenkomsten.

5.

In aansluiting op de afwikkeling
van het onder 4 gestelde met de
gemeente Maasdriel een regeling
te treffen over o.a. de wijze van
uitvoering en de
berekeningssystematiek voor de
onderlinge verrekening.

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

Volgnr

3A

4A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

13 mei 2008

Beleidsevaluatie en financiële
verantwoording programma Kleine
Stedenbeleid “Bruggen bouwen in de
samenleving’

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

ADVIES

1.

De beleidsevaluatie van het
programma Kleine Stedenbeleid
“Bruggen bouwen in de
samenleving” vast te stellen;

2.

De financiële verantwoording over
het onder 1 genoemde programma
vast te stellen;

3.

In te stemmen met de
informatienota voor de raad.
In te stemmen met verzending van
bijgevoegde antwoorden op
schriftelijke vragen van het CDA
over het Centrum voor Jeugd en
Gezin.

27 mei 2008

Beantwoording schriftelijke vragen
van het CDA over het Centrum voor
Jeugd en Gezin.

1.

13 mei 2008

Aanvraag bouwvergunning
(legaliseren) schuur Nieuwstraat 8
Nederhemert

Bouwvergunning weigeren

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

O

Aanhouden

BESTUUR,
VERGUNNING EN
HANDHAVING
5A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

4

Volgnr

6A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

19 mei 2008

Beslissing op de (drie)
bezwaarschriften d.d. 1 februari 2008,
ingekomen op 20 februari 2008, van de
heer A.W.C. van Vuuren, tegen een
drietal bouwvergunningen voor het
oprichten/c.q. vernieuwen en
vergroten van tuinbouwkassen op de
percelen Jacob Ekelmansstraat 39 en
46 te Gameren en het perceel
Liesveldsesteeg 28 te Brakel.

Het advies en de overwegingen van de
Bezwaarschriftencommissie d.d. 12
maart 2008 overnemen en de
bezwaarschriften niet-ontvankelijk
verklaren.

O

Akkoord conform advies

Oprichten twee woningen aan de
Molenstraat in Nederhemert

1.

Kennis nemen van de ingediende
zienswijze;

O

Akkoord conform advies

2.

De responsenota “Responsenota
bouw twee vrijstaande woningen
met één aangebouwde en één
vrijstaande garage aan de
Molenstraat in
Nederhemert”vaststellen;

3.

De ingediende zienswijzen
ongegrond verklaren;

4.

Bouwvergunning en vrijstellingen
verlenen, nadat een verklaring van
de VROM inspectie en de
provincie is ontvangen dat
vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO
toegepast mag worden.

08INK00742
08INK00758
08INK00759
08INK00988

7A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

13 mei 2008

ADVIES

08INK01602
08INK01470

5

BESLUIT

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

16 mei 2008

Voorbereidingskosten Waalfront West

ADVIES

BESLUIT

REALISATIE EN
BEHEER
8A

Afd. Realisatie en
Beheer

1.

kennis te nemen van de beslissing
op bezwaar inzake
schadevergoeding
voorbereidingskosten Waalfront

2.

geen beroep aan te tekenen tegen
het betreffende besluit.

1.

in te stemmen met de
beantwoording van de
raadsvragen van de PvdA, die
gesteld zijn naar aanleiding van de
informatienota over SG Cambium
van 8 april 2008.

08INK01783

9A

Afd. Realisatie en
Beheer

14 mei 2008

Raadsvragen SG Cambium

08INK01737

6

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

Volgnr

10A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Realisatie en
Beheer

9 mei 2008

Lange termijn studie N322

11A

Afd. Realisatie en
beheer

12A

Afd. Realisatie en
beheer

ADVIES

Afd. Realisatie en
beheer

Kennis te nemen van de
conclusies uit het eindrapport
“N322 het vervolg “ en de brief
van de provincie d.d. 3 april 2008
over de aanpal N322;

2.

In te stemmen met bijgevoegde
antwoordbrief aan de provincie
over de vervolgstappen;

3.

Richting de provincie actief in te
zetten op een snel proces om snel
duidelijkheid te hebben over de
oplossingsrichting en
tijdsplanning van de aanpak van
de N322 en hiervoor wethouder
Krähe aan te wijzen als
projectwethouder en Marieke
Renders als projectleider.

O

Akkoord conform advies

Is naar de Niet-Openbare lijst gegaan

19 mei 2008

Planschade familie Schreuders,
Molenkamp 10, Brakel

De heer en mevrouw Schreuders,
Molenkamp 10, Brakel een bedrag van
17.788,69 (inclusief wettelijke rente) aan
planschade toekennen.

O

Akkoord conform advies

Raadsvragen over de regievoering van
de planvorming inzake glastuinbouw
en paddenstoelenteelt
Bommelerwaard

In te stemmen met de beantwoording van
de schriftelijke vragen van de fractie van
D66 over de regievoering van de
planvorming inzake de glastuinbouw en
paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard

O

Akkoord conform advies

07INK05032
13A

1.

BESLUIT

21 april
2008

7

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

21 mei 2008

Informatiebeleidsplan 2008 – 2012
“Samen van Informatie naar Egemeente”.

ADVIES

BESLUIT

BEDRIJFSVOERING EN
FINANCIEN
14A

15A

Afd. Bedrijfsvoering en
Financiën

Afd. Realisatie en
Beheer

27 mei 2008

In te stemmen met:

Beantwoording raadsvragen fractie
D66 over medewerking provincie
Gelderland aan IKEA in Zaltbommel

8

1.

het informatiebeleid, zoals
geformuleerd in het
informatiebeleidsplan voor de
jaren 2008 – 2012

2.

de genoemde projecten en acties
voortvloeiend uit het
informatiebeleid.

3.

de wijze van organisatie en
verankering van het totale
programma informatiebeleid
binnen de gemeente.

4.

de dekking van de investeringen
(2 paragraaf 8.2). Dit akkoord
wordt gevraagd bij de behandeling
van de Voorjaarsnota 2009.

1.

Kennis nemen van de gestelde
raadsvragen

2.

In te stemmen met de concept
beantwoording van de
raadsvragen

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

Volgnr

16A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Concern controller

27 mei 2008

2 Burap 2008 en Voorjaarsnota 2009

ADVIES

e

BESLUIT

e

1.

Instemmen met bijgevoegde 2
Burap 2008\

2.

Instemmen met bijgevoegde
Voorjaarsnota 2009

3.

Instemmen met bijgevoegde
raadsvoorstel en raadsbesluit

O

Akkoord conform advies

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 2 juni 2008 tot een getal van 16A volgnummers.

9

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

10

