LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL

Status

22 januari 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Voorzitter

V.M. van Neerbos

Aanwezig

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos;Gemeentesecretaris P.G. (Perry)
Arissen;Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam;Wethouder S.A.M. (Sander) Bos;Wethouder
A.H.M. (Ton) de Vree;Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Afwezig

Onderwerp
Zaak / doc. nr.

Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld herziening 2018
Z.005913 - D.075229

Portefeuillehouder

S.A.M. Bos

Team

Team WM

Advies

1. Het inspraakverslag Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld (herziening
2018) vast te stellen.
2. In deelgebied A maximaal 340 woningen toe te staan, het totaal aantal
woningen in deelgebied A en C blijft maximaal 420.
3. Een beperkte toename van het groepsrisico te accepteren.
4. Het bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld (herziening 2018)
te wijzigen en als ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team
Advies

Zijveld 71
Z.021356 - D.075688
V.M. van Neerbos
Team WM
1. Het gebruik van de aanbouw aan de achterzijde van het bedrijfspand terug te
brengen ten behoeve van nog te bouwen woning aan de Tulpstraat;
2. Verleende omgevingsvergunning in te trekken na afloop termijn genoemd in de
Wabo (3 jaar na verlening) indien woning niet is gebouwd (de
omgevingsvergunning is verleend op 26-9-2016);
3. Indien omgevingvsvergunning voor het bouwen van de woning wordt
ingetrokken, handhavingstraject op te starten voor aanbouw achterzijde;
4. De aanbouw aan de zijkant van het bedrijfspand te legaliseren door het
toepassen van de kruimelgevallenlijst:
5. Te controleren de in aanbouw zijnde bedrijfswoning en showroom op het
gebruik na afloop bouw;
6. Kennis te nemen van de ingediende reactie van een van de omwonenden,
maar deze leidt niet tot een andere besluitvorming.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Verlenging overeenkomst logopedische screening 2019
Z.022897 - D.076766
A.P.M. van Swam
Team MO

Advies

1. De overeenkomst 'Logopedische screening vijfjarigen' te verlengen tot en met
31 december 2019.
2. Hiervoor een budget van maximaal €12.000,- beschikbaar te stellen en dit te
dekken vanuit onderwijsbudget.
3. Een eenmalige extra bijdrage van €1.800,- in 2018 aan de logopedisten te
verlenen en deze bijdrage ook te verantwoorden in 2018.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Verklaring van verjaring
Z.021919 - D.077234
S.A.M. Bos
Team JZ

Advies

Medewerking te verlenen aan de akte houdende de verklaring van verjaring
inzake een gedeelte van de gemeentelijke groenstrook grenzend aan de voorzijde
van het perceel aan de Johanna van Beekstraat 22 te Beneden-Leeuwen van circa
35 m2 groot (zie bijlage 1).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.

Aanvraag ontgrondingsvergunning middendeel Leeuwensche Waard
Z.018483 - D.077921

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Team

Team WM

Advies

1. Ten aanzien van de aanvraag ontgrondingsvergunning voor het Middendeel
Leeuwensche Waard negatief te adviseren conform de bijgevoegde conceptbrief;
2. Bestuurlijk contact te leggen met Gedeputeerde Staten over deze aanvraag.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14-01-2019, nr. 3/19
Z.022392 - D.078325

Portefeuillehouder
Team

n.v.t.
Team KCC

Advies

.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Uitnodigingen week 4, 22 januari 2019
Z.022392 - D.078327
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Besluit

Nieuwjaarsreceptie gemeente Druten op 28 januari in D'n Bogerd.

Burgemeester Van Neerbos en wethouder De Vree zijn aanwezig.

Symposium hoogwaterbescherming/afscheid Ben van den Beek op 12 maart in
Den Bosch

Afhankelijk van de agenda's voor het regiooverleg gaan de wethouders Bos en
Mol naar het symposium.

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Rondvraag week 4, 22 januari 2019
Z.022392 - D.078898
n.v.t.
Team KCC

Advies

.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Euregioraad
De onderwerpen voor de Euregioraad zijn wisselend over de diverse portefeuilles.
Veel betreft het de portefeuille Economie en Recreatie en Toerisme. Om die reden
besluit het college de Euroregio primair tot de portefeuille van wethouder Bos te
nemen. Als onderwerpen worden geagendeerd, die tot de andere portefeuilles
behoren, wordt de vertegenwoordiging in de Euregioraad in het college
afgestemd.
Collegevergaderingen
Het college besluit de collegevergaderingen vanaf maart 2019 te plannen op
dinsdag van 09.00-13.30 uur (met uitzondering van de dinsdagen dat de
regiobijeenkomsten plaatsvinden, dan wordt de vergadering beëindigd om`12.30
uur). Tussen 13.30 en 14.00 uur houdt het college de persconferentie. De
planning voor 2019 wordt vastgesteld conform het voorliggende concept.

