Nr. 4A
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP 23 JANUARI 2007
Aanwezig:
A. van den Bosch, burgemeester
A.J. Verschoor, wethouder
A.C. Bragt, wethouder
C.A.H. Zondag, wethouder
W. Romp, wethouder
L.H. Derksen, secretaris
Afwezig:
Reden:

O = OPENBAAR

Volgnr

1A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

Secretaris

16 jan. 2007

Verslag vergadering BenW d.d. 16
januari 2007

Verslag vaststellen

O

Akkoord conform advies

17 jan. 2007

Wijziging van de leidraad Invordering
Gemeentelijke Belastingen voor de
Gemeente Zaltbommel met ingang van 1
januari 2007

Wijziging van de Leidraad Invordering
Gemeentelijke Belastingen voor de Gemeente
Zaltbommel met ingang van 1 januari 2007

O

Akkoord conform advies

10 jan. 2007

In overleg treden met de
vertegenwoordiger van de Bond Oudleerling Gelderland (BOG) om de
mogelijkheid te bezien de organisatie
van de jaarlijkse ponymarkt te Brakel te
privatiseren.

O

Akkoord conform advies

CONCERN
ONDERSTEUNING
2A

Afd. Planning & Control

RUIMTELIJKE ZAKEN
3A

4A

BOR buitendienst

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

17 jan. 2007
06INK05153

5A

Afd. Ruimtelijke

17 jan. 2007

1.

De werkzaamheden rondom de
jaarlijkse ponymarkt in Brakel te
privatiseren en de
meerjarenramingen hierop aan te
passen.

2.

Voor de jaren 2007 en 2008 een
tegemoetkoming in de
exploitatiekosten toe te kennen van
5.000.—per jaar.

Aanvraag tot verkoop van een
oppervlakte restgroen van circa 40 m2
aan de familie Spierings, Lijsenhof 17 te
Brakel

Te verkopen aan de familie Spiering een
oppervlakte restgroen van circa 40 m2.

O

Akkoord conform advies

Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) voor

1.

O

Akkoord conform advies

in te stemmen met plan van aanpak
voor ontwikkeling van

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Ontwikkeling

6A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

Korte inhoud

ADVIES

starterwoningen middels Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap.

ontwikkeling van starterwoningen

17 jan. 2007
06INK06392

Verzoek Hersteld Hervormde Gemeente
Poederoijen en Loevestein tot gebruik
pand Burg. Posweg 3 te Poederoijen
t.b.v. kerkelijke activiteiten.

7A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

17 jan. 2007

Verkoop perceel restgroen gelegen voor
het perceel Steenweg 77 te Zaltbommel.

8A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

17 jan. 2007

Incidentele woningbouw M. van
Versendaal te Zuilichem

BESLUIT

2.

in te stemmen met het reserveren
van een gedeelte van het
plangebied “De Ormeling III”te
Nederhemert voor ontwikkeling van
starterwoningen middels Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap.

3.

in te stemmen met het peilen van
interesse voor het realiseren van
starterwoningen middels Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap
onder de starterdoelgroep uit
Nederhemert.

4.

dit besluit met plan van aanpak
middels een informatienota te
zenden aan de raad.

1.

Onder voorwaarden medewerking
te verlenen aan het verzoek middels
toepassing van de
vrijstellingsprocedure ex artikel 17
WRO.

2.

Tijdelijke vrijstelling te verlenen
indien geen zienswijzen worden
ingediend.

Instemmen met de verkoop van een perceel
grond gelegen aan de Steenweg 77 te
Zaltbommel.
1.

in principe en onder voorwaarden
medewerking verlenen aan het
principeverzoek tot incidentele
woningbouw van (de erven van) de
heer M. van Versendaal te

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

Zuilichem;
2.

betrokkene informeren conform
bijgevoegde conceptbrief.

CONCERN
ONTWIKKELING

NAGEKOMEN PUNT
10A

Afd. Ruintelijke
Ontwikkeling

23 jan. 2007

Camping te Aalst

In te stemmen met informatienota aan de
raad

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
tot een getal van
volgnummers.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,
De secretaris,

