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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP 22 MAART 2011
Aanwezig:
A. van den Bosch, burgemeester
A.C. van Balken , wethouder
H.J. Looijen, wethouder
C.A.H. Zondag, wethouder
A.C. Bragt, 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

Verslag vergadering BenW d.d. 16
maart 2011

Verslag vaststellen

BESLUIT

O

Akkoord

O

Akkoord conform advies

BESTUUR,
VERGUNNING EN
HANDHAVING
2A

3A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

11INK00146

Beslissing op het bezwaarschrift van
de heer M.C.T. Goossens, Rika
Hopperlaan 27 te Utrecht, tegen uw
besluit van 23 december 2010 tot het
in rekening brengen van kosten
verbonden aan de voorbereiding van
de overbrenging van een voertuig als
gevolg van een verkeersovertreding

Het advies en de overwegingen van de
bezwaarschriftencommissie van 14
februari 2011 over te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren

15 maart
2011

Beslissing op bezwaarschrift Amenity
Beheer BV

1.

advies van de
bezwaarschriftencommissie over
te nemen en het bezwaarschrift
gegrond te verklaren

2.

bij beslissing op bezwaar
weigeren handhavend op te
treden

16 maart
2011

10INK05366
10INK04433
10INK03691
10INK04413
10INK03774

2

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

4A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

14 maart
2011

Beantwoording schriftelijke vragen
Groenlinks

5A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

2 maart
2011

Vervanging secretaris door de
concern-controller

ADVIES

Instemmen met de beantwoording van
de schriftelijke vragen van Groenlinks
betreffende de aanpak van
risicojongeren ( persoonsgebonden
aanpak)

3

1.

Mevr. Drs. A.J.J. JacobsEndevoets uit Heesch (
concern-controller) te
benoemen tot loco-secretaris

2.

De gemeentesecretaris in
geval van diens afwezigheid,
verlof of ziekte te vervangen
door de concerncontroller of
door een van de
afdelingshoofden, die door
hem na overleg met het
Managementteam als locosecretaris is aangewezen en
alszodanig door het college is
benoemd.

3.

De gemeentesecretaris doet
van de vervanging
mededeling aan het college

4.

De vervanger is tevens
vervanger als WORbestuurder

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

O

Aanhouden

Volgnr

6A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

1 maart
2011

Kabelverdeelkast (KPN-huisje)
Heksenkamp

1.

KPN aan te schrijven tot
het treffen van
voorzieningen
overeenkomstig door
KPN gedane voorstel

O

Akkoord conform advies

Vestiging loonwerkersbedrijf M.Slegh
in De Ormeling, Nederhemert

1.

In de herziening van het
bestemmingsplan
“Nederhemert- De
Ormeling” voor een
specifiek perceel op te
nemen dat detailhandel
van niet ter plaatse
vervaardigde producten
in de vorm van
bestratingsmateriaal
mogelijk is

O

Aanhouden

2.

de begunstigingstermijn
stellen op 1 januari 2012

09INK04324
10INK00904
10INK01194
10INK01570
10INK01864
10INK02256
10INK03201
10INK03972

BESLUIT

REALISATIE EN
BEHEER
7A

Afd. Realisatie en
beheer

14 maart
2011
10INK04417

4

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

8A

Afd. Realisatie en
beheer

10 maart
2011

Verzoek wijziging bestemmingsplan
“Verbreding A2, ZaltbommelEmpel”t.b.v. de bouw van een
wasstraat bij verzorgingsplaats De
Lucht-west.

1.

Het verzoek in principe meenemen
in het op te stellen
bestemmingsplan Buitengebied

O

Akkoord conform advies

9A

Afd. Realisatie en
beheer

22 maart
2011

Opstellen opiniërende nota over
voorstel Van Oord voor
gebiedsontwikkeling Ruyterwaard
Zuilichem

1.

De raad een opiniërende nota voor
te leggen waarin de raad wordt
gevraagd zich uit te spreken over
de gebiedsontwikkeling van de
Ruyterwaard in Zuilichem

O

Akkoord conform advies

2.

De raad tijdens de
carrouselbespreking van de
Bestuursovereenkomst en
Structuurvisie WaalWeelde West (
24 maart 2011) mondeling te
informeren dat de raad tijdens de
eerstvolgende carrousel en
opiniërende nota over de
gebiedsontwikkeling van de
Ruyterwaard in Zuilichem wordt
voorgelegd.

5

BESLUIT

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

22 maart
2011

Voorontwerp-bestemmingsplan
“Zuilichem, Dijkzicht-Zuid”

ADVIES

1.

In te stemmen met het
voorontwerp-bestemmingsplan
“Zuillichem, Dijkzicht-Zuid”;

2.

De bestemmingsplanprocedure te
starten en het voorontwerpbestemmingsplan “Zuilichem,
Dijkzicht-Zuid” inclusief
bijbehorende bijlagen ter inzage te
leggen;

3.

Ten behoeve van het
kostenverhaal geen
exploitatieplan ter inzage te
leggen en geen anterieure
overeenkomst op te stellen;

4.

De raad door middel van een
informatienota te informeren

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

SAMENLEVING EN
ONTWIKKELING
11A

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

15 maart
2011

Uitvoeringsplan Volksgezondheid
2011

1.

6

In te stemmen met het
uitvoeringsplan
Volksgezondheid 2011,
naar aanleiding van de
door de raad vastgestelde
“Gezond Zaltbommel,
Nota volksgezondheid
2011 t/m 2013”

Volgnr

12A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

15 maart
2011

Beslissing op het bezwaarschrift d.d.
13 december 2010 van Harmoniekapel
Generaal Karel van der Heijden tegen
uw besluit van 16 november 2010 tot
het verlagen van de subsidie voor
2011 met 5% voor 2012 met 10% en
vanaf 2013 structureel met 15%.

Het advies en de
overwegingen van de
bezwaarschriftencommissie
d.d. 17 januari 201 overnemen
en het bezwaarschrift
ontvankelijk en ongegrond
verklaren

O

Akkoord conform advies

Nota Risicomanagement en
weerstandsvermogen

1.

Instemmen met de nota
risicobeheer en
weerstandsvermogen

O

Akkoord conform advies

2.

Instemmen met
adviesnota gemeenteraad

11INK00513
10INK05232
10INK01609

ADVIES

BESLUIT

BEDRIJFSVOERING &
FINANCIEN
13A

Afd. Bedrijfsvoering &
financiën

28 febr.
2011

RONDVRAAG

7

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
tot een getal van
volgnummers.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

8

