Vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek

Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 juli 2007, nummer 29

Aanwezig zijn:

De heer G.E.W. Prick, burgemeester
De heer J.G.M. Thijssen, wethouder
De heer Th.J. Giesbers, wethouder
De heer W.J.J. Spaan, wethouder
De heer J.W. Looijen, secretaris

De in deze agenda vermelde punten en de naar aanleiding daarvan genomen besluiten volgens bijgaande
lijst, zijn vastgesteld door genoemd college in zijn vergadering van 25 juli 2007.

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,
De secretaris,
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1.
2.

Vaststellen besluitenlijst van 10 juli 2007.
Ongewijzigd vastgesteld.
Uitnodigingen.
Uitnodigingen ontvangen voor het bijwonen van:
a. de Klantenddag ANWB bewegwijzering op 11 oktober 2007. (vooraankondiging)

Besluit:
a.
V.k.a.
3.

Bezwaar tegen parkeerbesluit Pieter de Hooghweg.

2006 3654

Advies OW van 121 juli 2007 (OWVKANO20070073)
Het bezwaar van de heer F.H.J. Eichelsheim niet-ontvankelijk te verklaren, conform het
bijgevoegde advies van de commissie voor behandeling van bezwaarschriften en gelet op uw
collegebesluit van 29 mei 2007 tot het intrekken van het bestreden verkeersbesluit van 24 oktober
2006.
Besluit:
Conform voorstel.
4.

Extra parkeerplaatsen Super De Boer.

2007 0833

Advies VHP van 11 juli 2007 (VRROANO20070079)
1.
Kennisnemen van de resultaten van het overleg met mevrouw Bos over de aanleg van de
extra parkeerplaatsen bij de Super de Boer aan De Meent; e.e.a. naar aanleiding van het
collegebesluit d.d. 6 maart 2007;
2.
Conform het collegevoorstel d.d. 21 februari 2007 (kenmerk 20070833) besluiten in principe
medewerking te verlenen aan het verzoek door middel van een vrijstellingsprocedure volgens
artikel 19 lid 2 WRO en de procedure starten onder de voorwaarden zoals destijds
aangegeven;
3.
Initiatiefnemer conform bijgevoegde brief informeren over het genomen besluit.
Besluit:
Conform voorstel.
Wethouder Giesbers merkt op dat het eerste gesprek met de aanvrager op 19 maart j.l. heeft
plaatsgevonden.
Daarna heeft het initiatief bij de aanvrager gelegen.
5.

Beantwoording vragen Sociaal Groesbeek inzake projecten verkeersveiligheid.
•
•
•

De wens van de bewoners Gooiseweg/Kloosterstraat inwilligen door vooruitlopend op de
reconstructie in 2009, alvast een 30 km/h zone in te stellen.
Verkeersbesluit voorbereiden
Instemmen met beantwoording carrouselvragen van Sociaal Groesbeek volgens bijgaande
conceptbrief.

Besluit:
Conform voorstel.
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6.

Dienstverlening Hulp bij het Huishouden door Zorggroep Zuid-Gelderland

Advies WWIBELEID van 12 juli 2007(WOWZANO20070043)
1. Kennis nemen van de brief van Zorggroep Zuid-Gelderland.
2. Kennis nemen van de beschrijving van de situatie.
3. Op basis van de twee opties dan wel naar eigen inzicht een standpunt innemen en ter zake
een besluit nemen.
4. WWI opdracht te geven uw besluit met voorrang te doen uitvoeren.
Besluit:
1,2 en 4 akkoord.
Ad3: - ZZG houden aan de met de gemeente gesloten overeenkomst.
- Overleg voeren met ZZG zonder acceptatie van het ultimatum vooraf.
7.

Opdrachtformulering Stichting Welzijn Groesbeek en Stichting Kindercentrum
Domino 2008.

Advies WWIBELEID van 2 juli 2007. (WOWZANO20070040)
1.
De opdrachtformulering met betrekking tot de Stichting Welzijn Groesbeek 2008 vaststellen.
2.
De opdrachtformulering met betrekking tot de Stichting Kindercentrum Domino 2008
vaststellen.
3.
Beide opdrachten middels bijgaande brieven verzenden.
4.
Beide opdrachten ter kennisname aan de raad voorleggen.
Besluit:
Conform voorstel.
Portefeuillehouder overlegt met afdelingsleiding over mogelijkheden om de wijkanalyses naar
voren te halen.
8.

Jaarrekening 2006 GGD Regio Nijmegen.

2007 2601

Advies WWIBELEID van 5 juli 2007. (WOWZANO20070042)
1.
Het standpunt van de Toezichtfunctie inzake de jaarrekening 2006 van de GGD overnemen
en het Algemeen Bestuur van de GGD in kennis te stellen akkoord te gaan met de
jaarrekening.
2.
Instemmen met het toevoegen van het batig saldo aan het eigen vermogen van de GGD
Regio Nijmegen.
3.
Kennis te nemen van de notitie "Reserves, voorzieningen, risico's en weerstandscapaciteit".
4.
De raad in kennis te stellen van deze vaststelling.
Besluit:
Conform voorstel.
9.

Tweede GFT container.

Advies MIZ van 11 juli 2007 (VRAIANO20070008)
Voorgesteld wordt om inwoners van de gemeente Groesbeek met ingang van 2008 de gelegenheid
te geven om een tweede GFT-container in gebruik te nemen tegen een jaarlijks tarief van € 37,- en
éénmalige kosten bij aanmelding van € 45,-.
Financiële, juridische en/of personele aspecten:
De verrekening van de opbrengsten kan plaats vinden via de post voor de afvalstoffenheffing
(kostenplaats 6725001, kostensoort 8340000).
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Besluit:
Conform voorstel.
10.

Voorontwerpbestemmingplan De Zeven Heuvelen e.o.

2007 2599

Advies VHP van 11 juli 2007(VRROANO20070080)
1.
Kennisnemen van de aanvulling op het collegevoorstel d.d. 4 juli 2007 (kenmerk 2007 2525)
ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan De Zeven Heuvelen e.o.
2.
Conform genoemd voorstel besluiten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
inclusief de aantekening op de plankaart voor het resort en het zwembad, het voorleggen van
het plan aan de carrousel van de politieke markt op 30 augustus 2007 en het verzenden van
het plan voor vooroverleg volgens artikel 10 Bro.
Besluit:
Conform voorstel.
11.

Rondvraag.

a.

Vervallen.

b.

Bebouwingsmogelijkheden Kerkebosje.
- gemeenteraad in december een voorbereidingsbesluit voorleggen. (i.p.v. augustus)
- tot aan raadsbesluit medewerking geven aan een door aanvragers in te dienen bouwplan
vallend binnen het huidig geldend kader.
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