BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
19 oktober 2021

Aanwezig:

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter)
Henk Mensink, gemeentesecretaris
Frank den Brok, wethouder
Kees van Geffen, wethouder
Thijs van Kessel, wethouder
Joop van Orsouw, wethouder
Johan van der Schoot, wethouder
Bouke Wijma, plaatsvervangend bestuursadviseur
Afwezig:

Manon Wittenbernds, bestuursadviseur
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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

PCBURG

Benoeming (plaatsvervangende) leden

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Z

hoofdstembureau
Samenvatting:
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Op grond van artikel E7 van de Kieswet dient
iedere gemeente voor 4 jaar een hoofdstembureaus
samen te stellen. Het hoofdstembureau treedt bij een
gemeenteraadsverkiezing ook op als centraal
stembureau. Zowel het hoofd- als centraal stembureau
heeft een aantal taken in de voorbereiding op en na
afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat
bijvoorbeeld om het beslissen op verzoek tot registratie
van een politieke aanduiding, om het vaststellen van de
geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten, de
nummering van die lijsten en vaststellen van de uitslag.

Behandelend
ambtenaar:
Kleijnen, Anthony

Besluit:
1. Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van het
hoofdstembureau:
De heer H. Mensink;
2. Te benoemen als lid van het stembureau:
De heer P.H.A. van den Akker, raadsgriffier
De heer C. van Hout, concerncontroller
De heer C. Bast, teamleider Gegevensbeheer
3. Te benoemen als plaatsvervangend lid van het
hoofdstembureau:
Mevrouw E. Oude Luttikhuis, teamleider KCC
De heer P.C.J. Nelen, teamleider Burgerzaken
De heer A.L.P. Kleijnen, senior medewerker Burgerzaken

A2
Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der
Behandelend
ambtenaar:
Tax, Bram
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
2-12-2021

RO

Ontwerpbestemmingsplan Geffense
Barrière
Samenvatting:
De eigenaar van de Geffense Barrière wil deze locatie
herontwikkelen. De ontwikkeling bestaat uit één gebouw
van circa 1.400m2 horeca en 800m2 kantoor. Er wordt
voorgesteld om de inspraakprocedure over te slaan en
het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.
Besluit:
1. Geen inspraakprocedure te volgen voor dit plan;
2. De vaststellingsprocedure te starten door het
ontwerpbestemmingsplan ‘Geffense Barrière’ ter visie te
leggen en bekend te maken dat eenieder zienswijzen kan
indienen;
3. Te besluiten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu te verwachten zijn en dat daarom voor dit
bestemmingsplan geen milieueffectrapportage opgesteld
hoeft te worden;
4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisneming te
sturen aan de Adviescommissie Ruimte.
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A3

RO

Gebundelde procedure

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

ontwerpbestemmingsplannen

Behandelend
ambtenaar:
Tax, Bram

‘Polderstraat 12 Macharen – 2022’,

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
2-12-2021

‘Binnenstraat ong. Herpen - 2022’,
‘Wilgenstraat 8 Geffen – 2022’ en
‘Berghemseweg 7 Herpen - 2022’
Samenvatting:
Voor de plannen aan de Binnenstraat ongenummerd in
Herpen, de Polderstraat 12 in Macharen, de Wilgenstraat
8 in Geffen en de Berghemseweg 7 in Herpen zijn door
initiatiefnemers planologische verzoeken ingediend.
Hierop hebben wij een positief principebesluit genomen.
De plannen zijn verder onderbouwd en beoordeeld. De
plannen zijn nu klaar voor de wettelijke
bestemmingsplanprocedure.
Besluit:
1. Geen inspraakprocedure te volgen voor deze plannen;
2. De vaststellingsprocedure te starten door de
ontwerpbestemmingsplannen ‘Binnenstraat ong. Herpen 2022’, ‘Polderstraat 12 Macharen – 2022’, ‘Wilgenstraat 8
Geffen – 2022’ en ‘Berghemseweg 7 Herpen - 2022’ ter
visie te leggen en bekend te maken dat een ieder
zienswijzen kan indienen;
3. Te besluiten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu te verwachten zijn en dat daarom voor
deze bestemmingsplannen geen milieueffectrapportage
opgesteld hoeven te worden;
4. De procedure hogere grenswaarden Wet geluidhinder
te starten voor het plan aan de Berghemseweg 7 in
Herpen en de Polderstraat 12 in Macharen door ter visie
legging van de ontwerpbesluiten hogere waarden, en
bekend te maken dat eenieder zienswijzen kan indienen;
5. De ontwerpbestemmingsplannen ter kennisneming te
sturen aan de Adviescommissie Ruimte.
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Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Bram Tax

Onderwerp

Datum
collegevergadering
12-10-2021

Datum
openbaarmaking
13-10-2021

Iris de Kort

Programmabegroting
2022-2025

12-10-2021

13-10-2021

Iris de Kort

Nota reserves 2021

12-10-2021

13-10-2021

Sjuul Ketelaars

Bestuursovereenkomst Duurzame
Polder

12-10-2021

13-10-2021

Sjuul Ketelaars

Raadsinformatiebrief
opvolging motie
Klankbordgroep
Duurzame Polder

12-10-2021

13-10-2021

Beëindiging
erfpachtovereenkomst
Geffense Plas

