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Aanwezigen

E.H.C.van Haften, H. van Kooten, A. S0rensen, J.H. de Vreede, P.A.de Vries

4

Besprekingopenbareagenda

4.i

Conceptvisiezon en wind

In te stemmenmet de conceptversievan de Visie zon & wind' en deze vrij te geven voor inspraak
en te publicerenop de gebruikelijkewijze.
Samenvatting

Het collegeheeft beslotenom de conceptvisiezon en wind vrij te
geven voor inspraak,gedurende een periodevan zes weken.
Het college besluit conform advies.
Het collegestelt dat wat betreft de Zandmerenzonnepanelendaar niet
wenselijk zijn.

4.2

Benoemingnieuw lid cliëntenraadSociaal DomeinBommelerwaard

1. Akkoord te gaan met de benoemingvan de heer Reindertsenals lid van de cliëntenraad
Sociaal Domein Bommelerwaardmet ingangvan 24 november2020.
2. Instemmenmet bijgaande benoemingsbrief.
Samenvatting

Het college heeft de heer Reindertsenbenoemdals lid van de
cliëntenraadSociaal Domein Bommelerwaard.De cliëntenraad
Sociaal Domeinbestaat nu uit acht leden die samen het brede
werkveld van de Wet maatschappelijkeondersteuning{Wmo),
Jeugdwet en Participatiewetvertegenwoordigen.
Het college besluit conform advies.

4.4

Ontwerpbestemmingsplan Kerkdriel herziening 2020, Teisterbandstraat 33

1. Akkoord te gaan met het ontwerpbestemmingsplan Kerkdriel herziening 2020,
Teisterbandstraat 33, met code NL.IMRO.0263.BP1219.ON01;
2. De hierbij behorende anterieure overeenkomst voor dit bouwplan aan te gaan;
3. Het ontwerpbestemmingsplan Kerkdriel herziening 2020, Teisterbandstraat 33,
NL.IMRO.0263.BP1219.ON01, in procedure te brengen.
Samenvatting

Het college is akkoord met het ontwerp bestemmingsplan
ontwerpbestemmingsplan Kerkdriel herziening 2020,
Teisterbandstraat 33. Met dit bestemmingsplan wordt het bestaande
bouwvlak voor 5 aaneengesloten woningen opgeknipt voor een
bouwvlak voor 4 aaneengesloten woningen en 1 vrijstaande woning
aan de Teisterbandstraat 33 te Kerkdriel. Het gaat hier om de locatie
van de voormalig brandweerkazerne in Kerkdriel.
Afspraken over kosten worden vastgelegd in een anterieure
overeenkomst. Vervolgens kan het ontwerp bestemmingsplan in
procedure gebracht worden.
Het college besluit conform advies.

4.5

Ontwerp wijzigingsplan "Kerkdriel wijziging 2020, tussen Uitingstraat 15-17 en Hoenzadrielsedijk"

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan "Kerkdriel wijziging 2020, tussen Uitingstraat
15-17 en Hoenzadrielsedijk";
2. Het wijzigingsplan als ontwerp ter inzage te leggen;
3. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde anterieure overeenkomst.
Samenvatting

Het college besluit conform advies.

