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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP 14 SEPTEMBER 2004
Aanwezig:
A. van den Bosch, burgemeester
R. Hackert, wethouder
J.T.H.M. Penninx, wethouder
A.A. van Engelen, wethouder
B. Nijdam, wethouder
P.A. Huijsman, secretaris
Afwezig:
Reden:

Volgnr

1

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

Secretaris

7 sept 2004

Verslag vergadering BenW d.d.
7 september 2004

Verslag vaststellen

Akkoord conform advies.

8 sept 2004

Verordeningen Reïntegratie- en
Maatregelenbeleid

1.

Akkoord gaan met het conceptraadsvoorstel tot vaststelling van de
Reïntegratieverordening WWB en de
Maatregelenverordening WWB

Akkoord conform advies; het betreft
modelverordeningen. De beleidsaspecten komen nog nader in het
College aan de orde.

2.

Akkoord gaan met het intrekken van de
Verordening subsidiebeleid Wiw en
vrijlating van de inkomsten Abw, Ioaw
en Ioaz, de Verordening scholing en
activering, de Verordening
loonkostensubsidie
werkervaringsplaatsen Wiw en de
Verordening (Re)integratie
arbeidsgehandicapten (wet Rea)

SECTOR INWONERSZAKEN
2

Afd. Sociale Zaken

SECTOR RUIMTELIJKE
ZAKEN
6

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

8 sept 2004
04.3423

Realisatie woning en bedrijfsloods op
het perceel, kadastraal bekend sectie
N 813, aan de Egter van
Wissekerkeweg te Poederoijen tbv een

In principe medewerking verlenen aan de
realisatie van een woning met
bedrijfsloods op het perceel, kadastraal
bekend sectie N 813, aan de Egter van

2

Akkoord conform advies.
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BESLUIT

Wissekerkeweg te Poederoijen tbv een
functioneel aan het buitengebied gebonden
niet-agrarisch bedrijf. Een en ander door
toepassing van art. 19, lid 1 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO)

functioneel aan het buitengebied
gebonden niet-agrarisch bedrijf

NAGEKOMEN
STUKKEN
Afd. Sociale Zaken

9 sept 2004

Verordening boete Wet inburgering
nieuwkomers

Verordening boete Wet inburgering
nieuwkomers door de gemeenteraad laten
vaststellen

Akkoord conform advies.

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

9 sept 2004

Inspraakreactie gemeente Zaltbommel
op de partiële herziening van het
Streekplan Gelderland 1996 inzake
glastuinbouw en champignonteelt
Bommelerwaard

Voorgesteld wordt:

Akkoord conform advies; de
inspraakreactie moet exact sporen
met de uitkomst van het vooroverleg
dat met de Provincie werd gevoerd.
Verduidelijken dat de toekomstige
tuinbouwlocaties in de Bommelerwaard alleen maar beschikbaar
kunnen komen voor ondernemers uit
de Bommelerwaard en de directe
omgeving (Neerijnen). Nadere
aandacht vragen voor het ijkmoment
(wellicht later dan 2006).

•

3

In te stemmen met de inspraakreactie
met de daarin aangegeven
bedenkingen n.a.v. de partiële
herziening van het Streekplan
Gelderland 1996 inzake glastuinbouw
en champignonteelt Bommelerwaard
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RONDVRAAG

4

BESLUIT

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 21 september 2004 tot een getal van 6 volgnummers.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,
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