Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht
gehouden op 29 maart 2011 om 09.00 uur. Weeknr. 13.
Aanwezig: A. van Erk – voorzitter, D. Blok, J. Vente, P. van Willigen - secretaris
nr.

Inhoud:

Beslissing:

R:

1.

Openbare besluitenlijst vergadering van 22 maart 2011.

Akkoord

2.

Uitnodigingen

2a

Uitnodiging minisymposium en starthandeling dijkversterking
van Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard op 11apr11 op Hogedijk 116.

Burgemeester en secretaris
vertegenwoordigen gemeente

2b

Uitnodiging opening nieuw clubhuis TCB op 2 april 2011

Wethouder Blok vertegenwoordigt
gemeente

2c

Uitnodiging Qua Wonen en de Langen & Van den Berg
bereiken hoogste punt project “De Kromme Draai” op 12 april
2011

Wethouder Blok vertegenwoordigt
gemeente

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
geen

Burgemeestersbesluiten:
Geen

Portefeuille burgemeester:
1.

Rapport BE11/15799 dd 23mrt11 inzake regionaal risicoprofiel Akkoord
Veiligheidsgroep Hollands Midden met advies BV:
1. Raad adviseren kennis te nemen van regionaal
risicoprofiel Veiligheidsgroep Hollands Midden.
2. Raad voorstellen om bestuur van Veiligheidsregio te
verzoeken om de prioritering in het beleidsplan te richten
op risico’s met een waarschijnlijkheid.
Verzoeken om hierbij vooral te focussen op de risico’s
gevaarlijke stoffen transport en gebouwen met een
publieksfunctie.

R

Portefeuille 1e wethouder:
1.

Rapport BE11/15795 dd 15mrt11 inzake jaarafspraken 2011
QuaWonen met advies ROB:
1. Instemmen om jaarafspraken 2010 door te laten in 2011.
2. Na het tekenen van prestatieafspraken 2011-2013 de
jaarafspraken 2011 aanpassen en vaststellen.

Akkoord
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2.

Rapport BE11/15772 dd 21mrt11 inzake Tussenlanen 29,
reactie Provincie op principeverzoek met advies ROB:
1. GS verzoeken om een ontheffing van nota Ruimte voor
dit plan.
2. Bij herziening van bestemmingsplan Buitengebied voor
deze locatie de bestemming woondoeleinden -W3- op nemen.

Akkoord

3.

Rapport BE11/15674 dd 10mrt11 inzake voornemen
dwangsom illegale wagen / keet Achterbroek 31 met advies
ROB: Eigenaar een voornemen tot opleggen van last onder
dwangsom toezenden.

Akkoord

4.

Rapport BE11/15170 dd 17feb11 inzake overkapping Hoofd- Akkoord
straat 34-36 met advies ROB:
1. Eigenaar gebouw aanschrijven en sommeren de brandwerendheid van het plafond te verbeteren, zodanig dat aan
de norm van art. 2 106 lid 2 Bouwbesluit wordt voldaan.
2. Klager informeren dat (en waarom) het resterende gebouw
vergunningvrij is en de gemeente niet op kan treden tegen
de aanwezigheid van dit gebouw.

5.

Rapport BE11/15794 dd 21mrt11 inzake Wabo en verklaring Akkoord
van geen bedenkingen van de raad met advies ROB:
1. Raad voorstellen in te stemmen met lijst categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.
2. Besluiten dat voor plannen die in strijd zijn met bestemmingsplan de aangewezen weg om medewerking te verlenen.

6.

Rapport BE11/15737 dd 18mrt11 inzake subsidie bridgeclub
Bergambacht jongerenproject met advies SAM:
1. Bridgeclub eenmalig een bedrag van € 500,- toekennen
(voor uitvoering in 2011 en 2012) uit jeugdnota 6063030 –
4000929).
2. Verzoek om waarderingssubsidie afwijzen
(sportverenigingen krijgen geen waarderingssubsidie).
3. Bridgeclub op mogelijkheden wijzen voor andere
financieringsbronnen (Oranjefonds e.d.).
4. Dmv beschikking kenbaar maken aan vereniging.

Akkoord.

7.

Rapport BE11/15771 dd 22mrt11 inzake Jaarverslag
Woerdens Beraad 2010 met advies ROB: V.k.a.

Akkoord.

R:

R

Portefeuille 2e wethouder:
1.

Rapport BE11/15798 dd 17mrt11 inzake vaststellen
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 gemeente
Bergambacht met advies ROB: Uitvoeringsbesluit “Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Bergambacht”
vaststellen.

Akkoord
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2.

Rapport BE11/15797 dd 8mrt11 inzake aankoop stoelen voor
aula’s van begraafplaatsen in Bergambacht en Ammerstol en
de oude stoelen van Bergambacht en Ammerstol gaan gebruiken in aula Berkenwoude met advies ROB: Aankoop van
85 stoelen bij Soet Wonen voor de prijs van € 5.185,- excl.
btw. Dekken uit post onvoorzien t b v kleine investeringen.

Akkoord

3.

Rapport BE11/15770 Veenweidepact en herijking EHS met
advies ROB: V.k.a.

Akkoord.

4.

Rapport BE11/15769 dd16mrt11 inzake realisatie
akkoord
rioolaansluiting voor nieuwbouwproject ter plaatse van
Achterbroek 11, met advies afd ROB:
1. Aanvrager informeren conform bijgevoegde brief
2. Nadat het totaalbedrag door aanvraag op het
gemeentelijke rekeningnummer is overgemaakt, en hij zijn
medewerking bevestigt ter zake van het vestigen van een
recht van opstal voor de persriool leiding en de
aansluiting/pompput, de firma van der Werff Infra opdracht
geven om de aansluiting te realiseren.
3. De gemeentelijke kosten, evenals de kosten voor
het vestigen van een recht van opstal, ten laste brengen
van het behaalde aanbestedingsvoordeel van het project:
"Renovatie drukriolering Achterbroek", kredietnummer
7972832, kostensoort 4333000.
4. De realisatie van de werkzaamheden door de afdeling
R.O.B, laten coördineren
5. Zakelijk recht van opstal vestigen

R:

Rondvraag:
Geen
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