Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

04-12-2018

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

Voorzitter

A.J. Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, J.W. (Hans) Keuken, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders en
invorderingsambtenaren Neder-Betuwe 2019 O(A)
Het huidige aanstellings- en aanwijzingsbesluit voor personen werkzaam bij
Flanderijn Invordering B.V. dateert uit 2016 en dient geactualiseerd te worden
om daarmee deze personen de bevoegdheid te geven hun taak uit te voeren.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de intrekking van het aanstellings- en
aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2016.
2. Het college besluit het aanstellings- en aanwijzingsbesluit
belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren Neder-Betuwe 2019 vast te
stellen.
AB vergadering Regio Rivierenland 5 december 2018 O(A)
Op 5 december vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Rivierenland plaats. Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a. de
Kaderbrief 2020, het Controle protocol 2018, De Ruimtelijke strategische visie,
de uitvoeringsagenda Mobiliteit en de Regionale energiestrategie in Fruitdelta
Rivierenland.

Besluit
Het college besluit deel te nemen aan de vergadering.
HR21 functie-indeling beleidsmedewerker groen O(A)

De functie beleidsmedewerker groen moet worden ingedeeld in de HR21
normfunctie medewerker ontwikkeling III.

Besluit
Het college besluit in te stemmen met het indelen van de functie
beleidsmedewerker groen in de HR21 normfunctie medewerker ontwikkeling
III.
Ontwerpbestemmingsplan Spoorstraat O(A)
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van bedrijfsbebouwing
(magazijn) en kantoorruimte op het perceel Spoorstraat 6-8 in Kesteren
mogelijk.
De initiatiefnemer heeft verzocht om de coördinatieverordening toe te passen.

Besluit
1. Het college besluit kennis te nemen van de ingediende inspraak- en
overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kesteren, Spoorstraat 65’ en het ‘Eindverslag inspraak- en vooroverleg bestemminsplan Kesteren,
Spoorstraat 6-8’ (bijlage 13 toelichting ontwerpbestemmingsplan) vast te
stellen.
2. Het college besluit dat er geen milieueffectrapportage nodig is op basis van
de ‘Aanmeldnotitie vormvrije mer-beoordelingsnotitie (bijlage 6 toelichting
ontwerpbestemmingsplan).
3. Het college besluit de ‘Coördinatieverordening ex. artikel 3.30 gemeente
Neder-Betuwe’ toe te passen’.
4. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Kesteren, Spoorstraat 6-8’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.1740.bpKEspoorstraat6-ont1.
5. Het collegebesluit besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Kesteren,
Spoorstraat 6-8’, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, te samen met de ontwerp
omgevingsvergunning (bouw van bedrijfsbebouwing) voor de duur van zes
weken ter inzage te leggen.
6. Het college besluit de raad in kennis te stellen van de procedure.
7. Indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen het
ontwerpbestemmingsplan, het bestemmingsplan alsdan aan te bieden aan de
gemeenteraad ter vaststelling op 7 maart 2019.
Privacyreglement Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) O(A)
Het Privacyreglement Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) is van
toepassing op het verwerken van persoonsgegevens rond de voltrekking van
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huwelijken en registratie van partnerschappen of de omzetting van
partnerschappen in huwelijken door de buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand (BABS).

Besluit
1. Het college neemt het voorlopige besluit om het Privacyreglement
ambtenaar burgerlijke stand vast te stellen.
2. Het college besluit om het Privacyreglement ambtenaar burgerlijke stand ter
instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.
3. Het college besluit het voorlopige besluit om te zetten in een definitief
besluit na instemming van de Ondernemingsraad.
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