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Stukken portefeuille
Burgemeester

Nr Onderwerp
1.

Voorgestelde beslissing

Besluit

Vaststellen notulen van de
Notulen van de vergadering van B&W van 8 juli 2008
Akkoord, conform advies
vergadering van B&W van 8 juli
vaststellen.
2008
2. Lijst van uitnodigingen, symposia
etc.
3. Rondvraag & communicatie
•
De burgemeester is afwezig van 6 oktober t/m
11 oktober 2008
•
Wethouder Dogterom is afwezig van 10 t/m 17
oktober 2008.
4. Samenwerking rampenbestrijding Uw college wordt voorgesteld om:
Akkoord, conform advies
K5, “De Uitwerking”
•
In te stemmen met de door de ambtenaren
rampenbestrijding van de K5 gemaakte notitie
Samenwerking rampenbestrijding K5, “De
Uitwerking”;
•
In te stemmen met de afspraken die opgesomd staan
in het in het voorstel aangegeven Plan van
aanpak/oplossingsrichting
5. Brochure Regionalisering van de Voor kennisgeving aannemen.
Akkoord, conform advies
brandweer
6. Brief VNG betreffende
Voor kennisgeving aannemen.
Akkoord, conform advies
zorgverzekering gemeenten
7. VZHG: reactie op nota
Voor kennisgeving aannemen.
Akkoord, conform advies
“Grensoverschrijdend
samenwerken en samengaan”
8. Eindevaluatie Vreemdelingenloket 1. Eindevaluatie vreemdelingenloket Krimpenerwaard Akkoord, conform advies
K5
2005 / 2006 / 2007 vaststellen;
2. Dienstverleningsovereenkomst K5 voor het
Vreemdelingenloket beëindigen met ingang van 1
januari 2008
9. Aanvraag gebruiksvergunning
Gebruiksvergunning tijdelijk bouwsel onder
Akkoord, conform advies
voor tijdelijk bouwsel (tent) op
voorschriften verlenen aan Speelweekteam Ouderkerk
speelveld ter hoogte van
aan den IJssel de heer R.C.M. T., Merelhof 5, 2935 VG
Rozenlaan van 26 augustus t/m
Ouderkerk aan den IJssel.
31 augustus 2008 te Ouderkerk
aan den IJssel. Dit ten behoeve van
het evenement “Speelweek
Ouderkerk”
10. Brief Nationale ombudsman
Voor kennisgeving aannemen.
Aanhouden voor aanvullend
betreffende termijnstelling bij
advies
aanvragen kwijtschelding
heffingen
11. Brochure Rampen in het
Voor kennisgeving aannemen.
Akkoord, conform advies
Buitenland

Stukken portefeuille
Wethouder N. Dogterom
12. Brief VNG betreffende actuele
beleidsontwikkelingen
kinderopvang
13. Brochure VNG ‘De VN
Millenniumdoelen zijn
gemeen(te)goed!
14. Beleidsnota ‘Vrijwilligers en
mantelzorgers: die willen we
koesteren!’

Voor kennisgeving aannemen.

Akkoord, conform advies

Voor kennisgeving aannemen.

Akkoord, conform advies

•

Akkoord, conform advies
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met het
voorstel om de beleidsnota ‘Vrijwilligers en
mantelzorgers: die willen we koesteren!’ als eerste
inventarisatie aan te merken en het document zoals
het nu ligt, voor te leggen aan de beide dorpsvisies
voor suggesties, ideeën, actuele informatie en tips.
•
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met het
voorstel om het onderliggende document, nadat het
advies van de dorpsvisies erin is verwerkt, opnieuw
in het college te brengen met het voorstel het door
de raad te laten vaststellen.
15. Ontwerp partiele herziening van 1. In te stemmen met de in dit voorstel verwoorde
Akkoord, conform advies
het bestemmingsplan ‘Zelling
commentaar op de ingediende inspraak- en
Gouderak’
vooroverlegreacties ex artikel 10 Bro;
2. De procedure voor het bestemmingsplan te
continueren door het ontwerpbestemmingsplan voor
de duur van 6 weken ter inzage te leggen;
3. De heer V. te informeren over de verdere procedure
inzake het ontwerpbestemmingsplan;
4. Parallel aan het bestemmingsplan de vrijstelling
artikel 19 lid 2 op te starten.
16. Rapport Goudappel Coffeng:
Vanuit de gemeente wordt initiatief genomen om met de
•
Akkoord
Economische Dorpsvisie Gouderak stuurgroepen tot prioriteitsstelling te komen.
•
Rapport ter kennis
en Ouderkerk aan den IJssel
aanbieden en de raad
informeren
17. Offerte vervolgtraject
Offerte vervolgtraject project genotsmiddelen voor
Akkoord, conform advies
genotsmiddelen
kennisgeving aannemen.

Stukken portefeuille
Wethouder M.G. Boere-Schoonderwoerd
18. Aanvraag reguliere
•
bouwvergunning IJsseldijk Noord
231 te Ouderkerk aan den IJssel, •
veranderen voormalig agrarisch
bedrijfscomplex tot Thomashuis •
•

Akkoord, conform advies

19. Brief VNG betreffende
modelverordening advisering
planschade
20. Bijramen budget energieverbruik
openbare verlichting

Akkoord, conform advies

21.

22.

23.

24.

Hogere waarde ex artikel 83, lid 1 van de Wet
geluidhinder vaststellen
Vrijstelling ex artikel 19, lid 1, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening verlenen
Reguliere bouwvergunning verlenen
Aanvrager inzake bodemgesteldheid berichten
conform advies Milieudienst Midden-Holland
Voor kennisgeving aannemen.

Het vastgestelde budget van energieverbruik openbare
verlichting van € 27.073,- verhogen tot € 50.000,-.

-

Akkoord

Advies aanvullen over
de gevolgen van de LEDverlichting
Aanvraag lichte bouwvergunning •
Medewerking verlenen aan een vrijstellingsprocedure Akkoord, conform advies
Dorpsstraat 40 te Ouderkerk aan
op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
den IJssel, geheel vernieuwen
Ruimtelijke Ordening
berging
•
Voornemen publiceren in de “Postiljon”
•
Aanvrager schriftelijk informeren
•
Hoofd Extern Beleid en Dienstverlening mandaat
verlenen voor ondertekening van de uitgaande
correspondentie
Verwerpen nieuwe
Kennis te nemen van het verwerpen van de
Akkoord, conform advies
aanbestedingswet door de eerste aanbestedingswet.
kamer
Canon kleuren kopieermachine
Wij stellen u voor in te stemmen met de aanschaf van
Akkoord, conform advies
een kleurenkopieerapparaat IRC 3080/i voor de afdeling
VROM.
Controleprotocol SVHW 2008
In te stemmen met het controleprotocol door deze te
Akkoord, conform advies
ondertekenen. In te stemmen met de nagezonden brief
(volgnr. 01838, d.d. 9-7-08) door deze te ondertekenen.

25. Stukken Portefeuillehouders
Overleg Ruime d.d. 15 juli 2008
26. Bouwrijpmaken ten behoeve van
het Multifunctioneel Gebouw
Gouderak (MFGG)

Voor kennisgeving aannemen.

Akkoord, conform advies

VDL Grond en Wegen BV te Rotterdam de
werkzaamheden opdragen voor een bedrag van
€ 76.225,- exclusief BTW.

Definitief besluit wordt
genomen na het aflopen van
de beroepstermijn van het
MFGG
Akkoord, conform advies

27. Overzicht mandaatbesluiten week
11 tot en met 25 van 2008
28. Zienswijze inzake voornemen
•
verlenen vrijstelling en
bouwvergunning
appartementencomplex
•
IJsbaanlocatie

29. Voornemen verlenen tijdelijke
vrijstelling voor werkzaamheden
(aanleggen aanvoerroute) in
verband met de realisatie van de
begraafplaats nabij de Lageweg

De zienswijze van de heer B. namens de heer d. W. Akkoord, conform advies
weerleggen zoals is opgenomen onder het kopje
“plan van aanpak/oplossingsrichting”
Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO en
bouwvergunning verlenen voor de bouw van twee
appartementengebouwen met buitenruimte op de
locatie nabij de IJsbaan;
•
Tijdelijk vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening verlenen voor het gedeeltelijk
dempen van een watergang ten behoeve van een
bouwweg en het droogpompen van delen van de
watergang ten behoeve van de bouw van twee
appartementengebouwen op de locatie nabij de
IJsbaan;
•
De heer d. W. niet-ontvankelijk verklaren van de
zienswijze met betrekking tot het ontwerp-besluit
hogere grenswaarde;
•
Op grond van de Wet geluidhinder een hogere
grenswaarde voor blok 1 van 53 dB en een hogere
grenswaarde voor blok 2 van 49 dB verlenen.
Besluiten om de aanvraag voor het verlenen van tijdelijke Akkoord, conform advies
vrijstelling ten behoeve van het aanleggen van een
aanvoerroute in verband met de realisatie van de
begraafplaats aan de Lageweg in te trekken.

30. Schoonmaak aula Gouderak

Het besluit tot intrekking van de aanvraag bekend maken
bij de zienswijzenindieners.
De aula van de begraafplaats in de kern Gouderak met
ingang van de maand augustus maandelijks 1x
professioneel schoon laten maken door de firma Keijmel.

31. Huisvesting Statushouders

Verslag aan Gedeputeerde.Staten toesturen.

32. Inspraakreacties in het kader van
het voorontwerpbestemmingsplan “Begraafplaats
Lageweg”

•
•

Akkoord
Nagaan of dit in het
schoonmaakcontract
gemeentehuis kan
worden opgenomen
i.v.m. schaalvoordelen
Akkoord, conform advies

Nota van beantwoording inspraak en artikel 10 overleg Akkoord, conform advies
ontwerp-bestemmingsplan “Begraafplaats Lageweg”
vaststellen en aan de indieners van de zienswijzen
toesturen. Ontwerp-bestemmingsplan “Begraafplaats
Lageweg” vaststellen. Ontwerp-bestemmingsplan
“Begraafplaats Lageweg” op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijk ordening met ingang van 4 september
2008 ter inzage te leggen.
33. Aanvraag om vrijstelling van het •
Vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1, van de Wet Akkoord, conform advies
bestemmingsplan van de Provincie
op de Ruimtelijke Ordening starten;
Zuid-Holland, voor de
•
Voornemen om vrijstelling te verlenen publiceren in
herinrichting van locatie
de “Postiljon”;
Zemering/Van Vliet te Gouderak •
Aanvrager schriftelijk informeren.
naar “Natuurgebied” met
dubbelbestemming
Indien geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt:
“Waterstaatsdoeleinden”
•
De Verklaring van geen bezwaar aanvragen.
(registernummer 012/2008/V)
34. Bezwaarschriften gericht tegen:
1. De aanvullende notitie d.d. 15 juli 2008
Akkoord, conform advies
1. uw besluit van 13 mei 2008,
behorende bij de ruimtelijke onderbouwing
waarbij aan de gemeente
MFGG en het daarbij behorende
Ouderkerk vrijstelling ex
milieukundig rapport d.d. 15 juli 2008
artikel 19 lid 2 WRO en
vaststellen;
reguliere bouwvergunning is
2. het advies van de commissie beroep- en
verleend voor het bouwen van
bezwaarschriften, d.d. 14 juli 2008, over
het Multifunctioneel gebouw
nemen;
Gouderak (hierna: MFGG), op
3. de bezwaarschriften van P. de K., J.P. B, H.
het perceel J. Huurmanlaan 2
van de G, en R.C.A. van Motman op basis
te Gouderak
van de aanvullende ruimtelijke
2. Uw besluit van 2 mei 2008,
onderbouwing en het milieukundig rapport
waarbij aan de gemeente
van de Milieudienst Midden-Holland,

Ouderkerk onder andere
vergunning is verleend voor
het kandelaberen van 1
plataan ten behoeve van de
bouw van een multifunctioneel
gebouw op het perceel J.
Huurmanlaan 2 te Gouderak
35. Aanvraag om vrijstelling van het •
bestemmingsplan
(registernummer 013/2008/V) en •
aanvraag om bouwvergunning
(registernummer 041/2008/RB)
•
van de Provincie Zuid-Holland,
voor de herinrichting van locatie •
Geitenwei te Gouderak naar
“Natuurgebied” met
dubbelbestemming
•
“Waterstaatsdoeleinden”.

ongegrond verklaren;
het besluit van 13 mei 2008 instandhouden
op grond van de verbeterde motivering;
5. het ingetrokken bezwaarschrift van ARAG
tegen de vrijstelling / bouwvergunning en
van Van M. tegen de kapvergunning voor
kennisgeving aannemen.
Vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1, van de Wet Akkoord, conform advies
op de Ruimtelijke Ordening starten;
Voornemen om vrijstelling te verlenen publiceren in
de “Postiljon”;
Aanvrager schriftelijk informeren.
4.

Indien geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt:
- de Verklaring van geen bezwaar aanvragen.
Indien verklaring van geen bezwaar afgegeven wordt:
de vrijstelling ex artikel 19, lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening én:
Reguliere vouwvergunning verlenen;
Het hoofd van de afdeling Extern beleid en
dienstverlening ondertekeningsmandaat
verlenen.

36. Vervallen
37. Aanvraag reguliere
•
bouwvergunning IJsseldijk Noord
242 te Ouderkerk aan den IJssel,
oprichten bedrijfsgebouw ter
vervanging van bestaande
•
voormalige agrarische opstallen
38.

39.

40.

41.

42.

Akkoord, conform advies
In principe medewerking geven aan een
vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening voor het aangepaste
bouwplan
Als voorwaarde stellen dat in verband met gewenste
ruimtelijke kwaliteit de op het perceel aanwezige
illegale stacaravan wordt verwijderd
Uitbreiding landschapselement
Instemmen met een gemeentelijke bijdrage van
Akkoord, conform advies
€ 25.000,-. Voorts instemmen met het uitgangspunt dat
Lageweg
na inrichting het deel van de uitbreiding van het
landschapselement dat wordt uitgevoerd op
gemeentegrond (wandelpad naar begraafplaats)
eigendom blijft van de gemeente en dat het beheer en
onderhoud naar het Natuur- en Recreatieschap
Krimpenerwaard gaat.
Bezwaarschrift van de heer P.M.
1. het bezwaarschrift ongegrond laten verklaren
Akkoord, conform advies
v.d. E. gericht tegen uw besluit
2. in de heroverweging;
van 30 oktober 2007 vrijstelling
•
te vermelden van welke artikelen van het
op grond van artikel 10, lid 1, van
bestemmingsplan Bedrijfsterrein
de WRO en reguliere
Abelenlaan en het Uitwerkingsplan
bouwvergunning te verlenen aan
Bedrijventerrein Abelenlaan vrijstelling is
Aannemingsbedrijf VDL B.V. voor
verleend en
het oprichten van een
•
te motiveren waarom de
bedrijfsgebouw op het perceel
parkeergelegenheid op het
Zijdepark 9 te Ouderkerk aan den
bedrijfsterrein voldoende is.
IJssel
Vernietiging vergunning Wet
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de uitspraak Akkoord, conform advies
milieubeheer Shredderbedrijf V. D. van de Raad van State van 9 juli 2008 waarbij de
b.v. in Nieuwerkerk aan den IJssel milieuvergunning (verleend door de Provincie) d.d. 22
juni 2007 aan V. D. b.v. voor de verandering van de
bedrijfsvoering voor het autoshredderbedrijf aan de
Kortenoord 57 in Nieuwerkerk aan den IJssel is
vernietigd.
Aanvraag reguliere
1. Verklaring van geen bezwaar aanvragen
Akkoord, conform advies
bouwvergunning IJsseldijk Noord 2. In verband met de waarborging van de
212 te Ouderkerk aan den IJssel,
landschappelijke kwaliteit nadere afspraken maken
veranderen voormalig agrarisch
met de aanvrager ten aanzien van de toekomstige
bedrijfscomplex tot 5
terreininrichting alsmede een zo mogelijk met de
burgerwoningen
toekomstige kopers te sluiten privaatrechtelijke
overeenkomst omtrent het bouwvergunningvrij
bouwen
Aanvraag reguliere
3. Medewerking verlenen aan een vrijstellingsprocedure Akkoord, conform advies
bouwvergunning voor het plaatsen
op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
van een tijdelijk bouwbord op de
Ordening met toepassing van artikel 45 van de
hoek Burgemeester
Woningwet, voor een inhoudstermijn van twee jaar
Neetstraat/Burgemeester van
4. Voornemen tot vrijstelling publiceren in de
“Postiljon”
Waningstraat te Ouderkerk aan

den IJssel

5.

43. Voornemen vrijstelling te verlenen 1.
ex artikel 19, lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening voor
werken en werkzaamheden en
2.
bouwwerken in verband met de
realisatie van de begraafplaats

3.

4.

5.

6.

7.

Aanvrager informeren conform conceptbrief
Zienswijzen weerleggen zoals onder het kopje “plan Akkoord, conform advies
van aanpak/oplossingsrichting”. De indieners van de
zienswijzen hiervan op de hoogte stellen.
De bij de aanvraag behorende inrichtingstekening
d.d. 31 augustus 2007, laatstelijk gewijzigd d.d. 22
april 2008, ten aanzien van deel 2 (deel
begraafplaats aan de noordoostkant van het centrale
wandelpad van de begraafplaats) voorzien van een
arcering met het oog op het realiseren van een
groenvoorziening als overgang naar het landelijk
gebied.
Vrijstelling verlenen voor werken en werkzaamheden
alsmede de bouwwerken ten behoeve van het
realiseren van een begraafplaats, zoals opgenomen
onder 1 bij resumé.
De aanvraag betrekking hebbend op het verlenen
van bouwvergunning intrekken, hetgeen betekent
dat alleen een vrijstellingsbesluit wordt genomen
voor de uit te voeren werken, werkzaamheden
alsmede de bouwwerken, genoemd onder 1 bij
resumé.
Op de bij de aanvraag behorende bijlagen vermelden
dat dit het verzoek om vrijstelling van het
bestemmingsplan inhoudt conform is aangegeven op
bij de aanvraag behorende inrichtingstekening d.d.
31 augustus 2007, laatstelijk gewijzigd 22 april
2008.
Aanlegvergunning verlenen op grond van het
bestemmingsplan en voorbereidingsbesluit voor
de werken en werkzaamheden waarvoor dit nodig is.
De volgende aspecten als voorwaarden aan te
verlenen vrijstelling verbinden:
•
In het kader van de natuurwetgeving is voor
de werkzaamheden die leiden tot verstoring
en/of vernietiging van de rugstreeppad en
de kleine modderkruiper een ontheffing
noodzakelijk. Deze aanvraag is gedaan en
naar verwachting te verlenen. Het besluit is
nog niet voorhanden.
•
In het kader van de zorgplicht is daarnaast
het treffen van mitigerende maatregelen
verplicht met betrekking tot aanwezige
beschermde tabel 1 soorten. De maatregelen
worden beschreven in paragraaf 6.3 van de
natuurtoets.
•
In het kader van het provinciale beleid is
compensatie van de rode lijstsoort
krabbescheer verplicht. In overleg met de
provincie moet worden bekeken of de
aangetroffen planten te zijner tijd kunnen
worden verplaatst naar hun nieuwe
locatie/leefgebied.

