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Burgemeester

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Uitnodigingen

Zaak- Portefeuille
nummer

Aanwezig:
burgemeester A.J. van Hedel
wethouder J. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder H.A. Verwoert
secretaris P.W. Wanrooij

Rijnvallei Plantaardig B.V. ,
Zandweistraat 20 te
Waardenburg

Bestemmingsplan
Donkerstraat ong.

B&W besluitenlijst d.d. 21
juni 2011
Àctielijst B&W
Beleid kwijtschelding

Onderwerp

Ter kennisname
- Standpunt innemen om de
vermogensvrijstelling bij kwijtschelding
te maximaliseren en kwijtschelding voor
ondernemers toe te staan, onder de
voorwaarde dat alle deelnemende
gemeenten van de BSR hetzelfde
kwijtscheldingsbeleid voeren.
- Dit standpunt meedelen aan de BSR.
Kennisnemen van de reacties uit het
vooroverleg en het bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan ter inzage
leggen
1. Stopzetten van de procedure tot
intrekking van de omgevingsvergunning
2. Het overgaan tot invordering van de
verbeurde dwangsommen middels een
invorderingsbeschikking

Vaststellen

Advies

Dinsdag 28 juni 2011 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 26

Akkoord.
Op voorstel aan de raad graag
een compacte samenvatting
opnemen!
Akkoord met beslispunt 1, wat
beslispunt 2 betreft akkoord met
als restrictie wanneer Rijnvallei
kan aantonen dat het traject
buiten hun schuld zo lang heeft
geduurd, kan er een korting van
30% plaatsvinden.
Gesprek plannen met ambtelijke
ondersteuning. Burgemeester
en wethouder Van den Heuvel,

Akkoord
Akkoord

Akkoord.

Besluit

Samenlevingszaken en
Gemeentewinkel

Samenlevingszaken en
Gemeentewinkel
Beheer

3.2

3.3

4.1

Samenlevingszaken en
Gemeentewinkel

3.1

9892

12842

13420

13690

Van den
Heuvel

Verwoert

Verwoert

Koedam

Projectmanagement
Haaften-Noord

Studiemiddag jonge kind

Invoering
Schoolmaatschappelijk
Werk

Onderhoudssubsidie
voetbalvereniging Haaften

Instemmen met:
1. vervanging drainage en renovatie
toplaag tweede voetbalveld
voetbalvereniging Haaften;
2. kosten drainage 100% en renovatie
toplaag 50% totaal € 15.405,- ten laste
brengen van de bestemmingsreserve
buitensportaccommodaties. Eén en
ander verwerken in de najaarsnota
2011.
1. Instemmen met het inkopen van
schoolmaatschappelijk werk (SMW) bij
STMR voor 12 uur per week in de
gemeente Neerijnen met ingang van het
schooljaar 2011-2012;
2. De uitvoeringskosten over 2011 ten
laste brengen van de RSP subsidie
(project zorgstructuren) en van de
Brede Doeluitkering (BDU); De kosten
over 2012 ten laste te brengen van de
rijksvergoeding CJG 2012.
3. De werkzaamheden en uitvoering van
het SMW na het schooljaar 2011-2012
evalueren
4. Conform artikel 18 van het “inkoopen aanbestedingsbesluit gemeente
Neerijnen 2007” afwijken van de
bepaling dat er een openbaar
aanbesteed moet worden, alsmede van
de bepaling dat er minimaal 3 offertes
opgevraagd moeten worde.
Aan CPS opdracht verlenen tot het
organiseren van een studiemiddag
jonge kind op 21 september 2011.
1. Bureau Metrum een opdracht geven
op basis van regie, conform de
opdrachtomschrijving uit deze
adviesnota, gemaximeerd op € 37.000,Akkoord.

Aanhouden, informatie volgt
over de opbouw.

Akkoord

Akkoord, datum van besluit is 14
juni jl.

voeren het gesprek namens het
college.

I.v.m. met verhindering van
wethouder Koedam en de
secretaris Neerijnen laten
vertegenwoordigen door Niels
vd Wetering.
Wethouder Van den Heuvel zal
aanwezig zijn. Wethouder is
verhinderd vanwege ingelaste
vergadering Regio.
Wethouder Verwoert zal
namens B&W schriftelijk
reageren.
College is de menig toegedaan
dat er wel een besluit moet
worden genomen door AB regio
voor 1 juli as. over de opzegging
van het contract met de ARN.
Burgemeester Van Hedel zal
aandringen op een pro forma
opzegging per 1 juli a.s.. Er
wordt contact gelegd met de

RUD vergadering 1 juli as.

Sleuteloverdracht
Klingelenberg op 29 juni
as.

Reactie BPR.

Opzegging contract ARN
door AB Regio per 1 juli
2011.

Besproken.
Informeren bij Provincie
Gelderland over mogelijkheden.

Bespreken

Subsidie Ladies Tour

Rondvraag
Agenda collegeleden

excl. BTW
2. De gemeentesecretaris mandaat
verlenen om aanvullende opdrachten te
geven tot een totaalbedrag van
maximaal € 60.000,- excl. BTW (inc.
Genoemde € 37.000,-)
3. De koste van ten hoogste € 60.000,excl. BTW ten laste brengen van de
bouwgrondexploitaties: Dutry van
Haeftenstraat, Schoolstraat en HaaftenNoord.

Vakantieplanning
collegeleden.

Volgende week agenderen in
B&W n.a.v. het overzicht, tevens
afstemmen welke B&W
vergadering evt. kan vervallen.

secretaris van de Regio over de
bestuurlijke haalbaarheid.

