GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 9 januari 2018

REO, 17.025289 / 17.004226
Resultaten van het Onderzoek Woningmarkt kernen Reimerswaal 2017.
Om de in het advies genoemde argumenten wordt op basis van de onderzoeksresultaten
geadviseerd door middel van de aangegeven bestuurlijke inspanningen te bevorderen dat de
woningmarkt op de (middel-)lange termijn per kern aansluit op de woningbehoefte (die is
gebaseerd op de verwachte huishoudensontwikkeling) door:
1. De woningbouwplanning kwantitatief én kwalitatief in balans te brengen met de
woningbehoefte, waarbij wordt benadrukt dat de planning voor het aantal woningen voor de
gehele gemeente in overeenstemming blijft met de toename in woningbehoefte voor
Reimerswaal (wet van de communicerende vaten);
2. Te focussen op kwaliteitsverbetering, behoud en transformatie van de bestaande
woningvoorraad en een plan van aanpak te maken voor de aanpak hiervan zodat deze
aansluit bij de vraag;
3. Monitoren en evalueren van de stand van zaken van de ontwikkelingen in aanbod
(woningvoorraad) en vraag (huishoudens).

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: BMH, 17.025228 / 17.005761
: Aanwijzen collectieve festiviteiten 2018.
:
1. voor 2018 de in het advies genoemde dagen ten behoeve van collectieve
festiviteiten aanwijzen als dagen waarop de geluidsvoorschriften van Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer met 20 dB(A) mogen worden
overschreden;
2. de bijgevoegde concepttekst publiceren in Reimerswaal Informatie;
3. Kennis te nemen van de uitleg over het verschil tussen een evenement en
een incidentele festiviteit. Een evenement is niet in een inrichting, een
incidentele festiviteit wel. Een incidentele festiviteit valt onder het
Activiteitenbesluit, een evenement onder het Evenementenbeleid. Incidentele
festiviteiten vinden plaats in de bedrijfsgebouwen, evenementen vinden
buiten (of in een tent) plaats.
: Conform advies.

BMH, 17.025037 / 17.005680
Ontheffing artikel 10 RVV 1990
1. een ontheffing verlenen aan Cyclomedia Technology B.V. in Zaltbommel van 4 januari 2018
tot en met 30 maart 2018 van het verbod tot het rijden met motorvoertuigen op voetpaden,
fietspaden, voetgangersgebied en alle geslotenverklaringen voor het maken van 360°
panoramafoto’s;
2. het besluit op de gebruikelijke wijze publiceren;
3. betrokkenen overeenkomstig informeren.
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REO, 17.024739 / 17.004218
Start inspraak en vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan Steehof III, Yerseke.
Om de in het advies genoemde redenen wordt geadviseerd:
 in te stemmen met het bijgaande voorontwerpbestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke'
(bestaande uit toelichting, regels en verbeelding);
 het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de inspraak en te starten met het
vooroverleg ex artikel 3.1.1, lid 1, Bro;
 de inspraaktermijn op 4 weken te stellen.
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