Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht
gehouden op 3 mei 2011 om 09.00 uur. Weeknr. 18
Aanwezig: A. van Erk – voorzitter, D. Blok, J. Vente, P. van Willigen - secretaris
nr.

Inhoud:

Beslissing:

R:

1.

Openbare besluitenlijst vergadering van 26 april 2011

Akkoord

2.

Uitnodigingen

2a

Uitnodiging jubileumconcert Gemengde Zangver. Vriendschap Wethouder Blok vertegenwoordigt
op 15mei11 in Passionistenklooster Sint Gabriel,
gemeente
Provincialeweg Oost 62 te Haastrecht.

2b

Uitnodiging opening op 7 mei 2011 van speeltuin Hoeksche
Gang, Provincialeweg 11.

College is verhinderd

2c

Uitnodiging 10-jarig bestaan Hazenberg archeologie op 12
mei 2011.

Felicitaties schriftelijk
overbrengen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen

Burgemeestersbesluiten:
Geen

Portefeuille burgemeester:
1.

Rapport BE11/16408 dd 28apr11+ BE11/16165 inzake
verkopingen HB Nederburghplein – aanvullend advies BV:
1. Verzoekers vragen hun activiteiten te verplaatsen naar
het evenementenplein aan de Pleinstraat.
2. Indien dit niet lukt gevraagde vergunning verlenen.
3. Beleid ontwikkelen voor het commerciële gebruik van de
openbare ruimte binnen het winkelgebied.

 Punt 3: akkoord
 Gevraagde vergunning
weigeren anticiperend op punt
3 en bestaande gang van
zaken
 Verzoekers alternatief bieden
op het evenemententerrein
aan de Pleinstraat

Portefeuille 1e wethouder:
1

Rapport BE11/4559 dd19jan11 en memo van 7 april 2011
inzake omgevingsvergunning voor het realiseren (aanleggen)
van een paardenbak Lekdijk-West 79a te Bergambacht, met
advies afd ROB: Omgevingsvergunning weigeren

Betrokkene aangeven onder welke
voorwaarden aanleg mogelijk is.

2.

Rapport BE11/16438 dd 27apr11 inzake vergroten bouwblok
Westeinde 11 Bkw met advies ROB:
Niet instemmen met door aanvrager voorgestelde bouwvlak.
Op achterste deel van bouwblok bouw van stal mogelijk
maken is wel acceptabel.

Akkoord
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3.

Rapport BE11/16378 dd 10feb11 inzake subsidie scholenproject Jeu de Boulesvereniging Bergambacht (ism
Vogelvrienden) met advies SAM:
1. Een bedrag van € 300,- beschikbaar stellen.
2. Dit via beschikking kenbaar maken aan Jeu de Boulesvereniging.

Akkoord.

4.

Rapport BE11/16412 dd 20apr11 inzake woning Tussenlanen Akkoord.
33, verzoek om medewerking met advies ROB: In ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied 2011 bestemmingsvlak voor
woning opnemen. Hogere geluidwaarden procedure starten.

5.

Rapport BE11/16425 dd 28apr11 inzake verantwoording uitgevoerde projecten door Jong & Zo ihkv de RAS (regionale
agenda samenleving) met advies SAM:
1. Instemmen met verantwoording.
2. Brief sturen naar adviesbureau Jong & Zo waarin aangegeven wordt dat een bedrag van € 1.373,45 teruggestort
moet worden op rekening van gemeente.
3. Bedrag inzetten voor jeugdnota (4000929/6063030) en afhankelijk van vraag in 2011 voor een deel inzetten voor
budgetcoach.

R:

Akkoord.

Portefeuille 2e wethouder:
1.

Rapport BE11/15902 dd 22mrt11 inzake nader advies
overname waterpartij VVE Van Gogh& Rubens aan de
Sleedoorn, met advies afd ROB:
Akkoord gaan met de overname van de waterpartij die nu
eigendom is van de VVE voor de somma van € 1,-

Voor kennisgeving aangenomen

2.

Rapport BE11/16264 dd14apr11 inzake grond verkoop Meent, Akkoord
met advies afd ROB;
1. Groenstrook te verkopen, mits overeenstemming wordt
bereikt over de detailoplossing opvangen hoogte verschil
+ inrichting.
2. De grond separaat te koop aanbieden voor respectievelijk
€ 50, 00 m2
3. De familie Van Wijk en Van de Velde schriftelijk op de
hoogte te brengen van uw genomen besluit
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3.

Rapport BE11/16312 dd 19apr11 inzake kostenverrekening
Akkoord
riolering en openbare verlichting i v m dijkversterkingsproject
BAS met advies ROB:
1. Het al beschikbare krediet, interne order 79072113 ten bedrage van € 123.000,- te verminderen met € 45.815,- en
deze vermindering weer toevoegen aan voorziening “
“Riolering onderhoud”.
2. Middels een begrotingswijziging, via het Presidium, aan de
raad vragen om voor de oprichting van openbare verlichting een krediet ten bedrage van € 9.922,- excl btw beschikbaar te stellen, zodat conform het voorstel van HHSK
in 2011 50% van het te verrekenen totaalbedrag kan
worden voldaan.
3. De door HHSK in 2012 te verrekenen kosten (resterende
50%) alsmede de kosten voor deelplan 4 en deelplan 5
in de nog te actualiseren Meerjaren-vervangingsplan
Openbare Verlichting opnemen en deze totaalkosten, t w
€ 76.5112,26 en € 25.100,- resp. in de gemeentebegroting
van 2012 en 2013 laten opvoeren.
4. HHSK berichten via een nog te vervaardigen brief dat de
gemeente Bergambacht kan instemmen met voorgestelde
kostenverrekeningen en specificaties m b t om te leggen
riolering en openbare verlichting.

4.

R
Rapport BE11/16418 dd 28apr11 inzake lokale uitwerking
 Inlooppunten beperken tot
fysieke inloopfunctie en baliefunctie Centrum voor Jeugd en
Meidoornstraat:
Gezin (CJG) bergambacht met advies SAM:
- Opvoedbureau
1. Instemmen met lokaal uitwerkingsplan en bijbehorende
- Kwadraad
zeven voorstellen.
- Jeugdgezondheidszorg
2. Lokale invulling ter kennisname aanbieden aan gemeente-  Aanbieden aan informele raad
raad en Wmo-platform.
 Overigens akkoord
3. Opening van CJG plaats laten vinden in de “week van de
opvoeding” in oktober 2011.

5.

Rapport BE11/16376 dd 26apr11 inzake vaststelling reserAkkoord
vering BDU voor implementatie Centrum Jeugd en Gezin HM
(CJG HM) 2010 met advies SAM:
1. Verzoek tot vaststelling subsidie intrekken (BE11/16025).
2. Bedrag voor 1010 voor gemeente Bergambacht vaststellen
op € 2.719,-.
3. Beschikking sturen naar GGD en bedrag van € 5.753,terug laten storten.

R
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 Akkoord
Rapport BE11/16419 dd 18apr11 inzake herinrichten en
 Structurele verwerking in
uitbreiden speelveldje Dreef met advies ROB:
begroting nagaan
1. Offerte traject starten betr. uitgewerkt plan.
2. Offerte uitvraag aan:
- SDS Groen
- Kompan
- Teeuwen
3. N a v motie, de raad (24mei) middels begrotingswijziging te
verzoeken het bedrag € 31.844,0 beschikbaar stellen.

R:

Rondvraag:
Geen
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