Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht
gehouden op 15 februari 2011 om 09.00 uur. Weeknr. 7.
Aanwezig: A. van Erk – voorzitter, D. Blok, J. Vente, P. van Willigen - secretaris
nr.

Inhoud:

Beslissing:

R:

1.

Openbare besluitenlijst vergadering van 8 februari 2011.

Akkoord

2.

Uitnodigingen

2a

Uitnodiging tentoonstelling: op 26 februari 2011 door
Zilvermuseum Schoonhoven

College is verhinderd

2b

Uitnodiging LTO voor een informatieve bijeenkomst
Veenweidepact in CC De Zwaan op 17 februari 2011

Wethouder Vente
vertegenwoordigt gemeente

2c

Uitnodiging Efteling opening stad Ravelijn op 7 april 2011

Burgemeester vertegenwoordigt
gemeente

2d

Uitnodiging Ondernemersprijs Rotterdam 2010 op 14 maart
2011

College is verhinderd

2e

Uitnodiging Blue Sky toernooi op 19 februari 2011

Wethouder Blok vertegenwoordigt
gemeente

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen

Burgemeestersbesluiten:
1.

Rapport BE11/15028 dd 9feb11 inzake bouwen bijgebouw
Akkoord.
zonder vergunning Lekdijk 52/54 Ammerstol met advies ROB:
1. Het in aanbouw zijnde bijgebouw is geen vergunningvrij
bouwwerk, kan niet gelegaliseerd worden met een omgevingsvergunning.
2. Bouw stilleggen in afwachting van aanpassing hoogte.
3. Dossier overdragen aan afdeling handhaving.

Portefeuille burgemeester:
1.

Rapport BE11/15034 dd 10feb11 inzake inhuur externe mede- Akkoord
werker met advies BV: Instemmen met tijdelijke inhuren ter
ondersteuning van medewerkers BV-FIN.

2.

Rapport BE11/15033 dd 7feb11 inzake inhuur externe mede- Akkoord
werker tijdens bevallings- en zwangerschapsverlof van mw. S
Kuijf met advies BV: Instemmen met tijdelijk inhuren.

3.

Rapport BE11/15015108 dd 14feb11 inzake instemmen met
Akkoord
de juridische levering van de brandweerkazerne Bergambacht
aan de Veerweg aan de Regionale brandweer Midden
Holland met advies Adj. Dir: instemmen met voorstel
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4.

Rapport BE11/14992 dd 1feb11 inzake verplaatsingskosten
verhuisplichtige ambtenaren met advies P&O:
1. UWO tekst en datum van inwerkingtreding conform de bijlage 1 van ledenbrief U201100044 vaststellen.
2. Gewijzigde arbeidsvoorwaarde algemeen verbindend verklaren door publicatie.
3. Besluit mededelen aan commissie GO door ledenbrief te
plaatsen op lijst van ingekomen stukken.

Akkoord.

5.

Rapport BE11/14991 dd 2feb11 inzake vrijwillige brandweer
en politieke ambtsdragers onder de werkkostenregeling met
advies P&O:
1. De onbelaste vergoeding en verstrekkingen voor politieke
ambtsdragers tot 1jan13 ongewijzigd toepassen.
2. Besluit meedelen aan gemeenteraad (door tussenkomst
griffier) via lijst ingekomen stukken.

Akkoord.

6.

Rapport BE11/14997 dd 9feb11 inzake geurhinder
mestopslag Lekdijk-Oost 46 met advies BV: Meedelen, dat
gezien de situering in het landelijk gebied, niet wordt opgetreden.

Akkoord.

R:

Portefeuille 1e wethouder:
1.

Rapport BE11/15035 dd 10feb11 inzake overzicht actieplannen Jeugd 2010 met advies SAM:
1. Kennisnemen van actieplannen.
2. Overzicht actieplannen Jeugd 2010 ter kennisname aanbieden aan gemeenteraad.

Akkoord

2.

Rapport BE11/15011 dd 9feb11 inzake bezwaar maken tegen Akkoord
beslissing van 13jan11 van Ministerie van OCW over hoogte
van specifieke uitkering (€ 3.181,76) Onderwijsachterstandenbeleid 2011 met advies afd. Onderwijs:
1. In bezwaar gaan tegen beslissing.
2. Akkoord gaan met concept-bezwaarschrift.

3.

Rapport BE11/15003 dd 9feb11 inzake handhavingsverzoek
Stout (Lekdijk-Oost 48) hinder zand met advies ROB:
1. Niet overgaan tot handhaving en verzoeker dit middels
beschikking berichten.
2. Afschrift van beschikking versturen aan derde-belanghebbende.

4.

Rapport BE11/14986 dd 7feb11 inzake vestigen van erfdienst Akkoord.
baarheid met advies ROB:
1. Een erfdienstbaarheid vestigen waarbij een recht van overbouw wordt gevestigd.
2. Hiertoe volmacht ondertekenen.

Akkoord.
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Portefeuille 2e wethouder:
1.

Rapport BE11/15009 dd 8feb11 inzake rooien bomen op Plein Advies vragen aan
aan Pleinstraat met advies ROB: Akkoord gaan met rooien
Bomenstichting
van laatste twee essen.

2.

Rapport BE11/15000 dd 2feb11 inzake vraag van VVE van
Gogh&Rubens om onder voorwaarden akkoord te gaan met
opvullen waterkant om dat een plasberm aan te leggen met
advies ROB: Akkoord gaan met voorwaarden dat gemeente
het onderhoud van dit gedeelte van de beschoeiing voor haar
rekening neemt.

 Akkoord met opvullen
waterkant
 Nader advies over overname
openbaar gebied.

3.

Rapport BE11/14987 dd 7feb11 inzake voorstel aanpassing
bestuursrechtelijke handhaving Bergambacht met advies
ROB:
2. Instemmen met nieuwe werkwijze bestuursrechtelijke
handhaving milieu van MMH en mandaatregeling hierop
aanpassen.
2. MMH schriftelijk in kennis stellen van uw genomen besluit.

College houdt alle stappen aan
zich.

4.

Rapport BE11/14985 dd 7feb11 inzake intrekken besluit
Eerst werk afronden daarna
eenrichtingsverkeer Transportstraat met advies ROB:
akkoord
1. Verkeersbesluit (dd 29mrt05+6jun06) tot het instellen van
eenrichtingsverkeer in te trekken.
2. Kennisgeving verkeersbesluit af kondigen in De Lekstreek.

5.

Rapport BE11/14408 dd 10jan11 inzake uitbreiding blauwe
zone met advies ROB:
1. Gelet op ontwikkelingen in Secr. Schipperstraat voorlopig
niet overgaan tot verdere uitbreiding van blauwe zone.
3. Interieur Architectuur Speksnijder schriftelijk op de hoogte
brengen van uw standpunt.

Niet akkoord, dus ter plaatse
blauwe zone inrichten.

6.

Rapport BE11/14988 dd 7feb11 inzake instellen parkeerverbod Meidoornstraat met advies ROB:
1. Parkeerverbod instellen aan noordzijde Meidoornstraat
door het aanbrengen van gele onderbroken streep.
2. Parkeerverbod van toepassing verklaren op gedeelte
gelegen tussen Schoolstraat en kruising Bloemengaarde.

Akkoord.

Rondvraag:
Geen
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