Afdeling

Secretaris

Uitnodigingen
BMO

BMO

Bedrijfsvoering

Nr.

0.1

0.2
0.3

0.5

1.1

13454

799

408

Zaaknummer

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

Van den
Heuvel

Burgemeester

Burgemeester

Portefeuille

Convenant horizontaal
toezicht belastingdienst

Organisatiebesluit

Vaststelling regeling
vermoeden misstanden

B&W besluitenlijst d.d. 28
juni 2011

Onderwerp

Voorgesteld wordt om de regeling
melding vermoeden misstand conform
vast te stellen onder intrekking van de
vigerende klokkenluidersregeling.
Voorgesteld wordt om het
organisatiebesluit gemeente Neerijnen
conform vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de
organisatieverordening zoals
vastgesteld op 31 oktober 1996 en de
verordening op de organisatie van de
administratie en van het beheer van
vermogenswaarden van de algemene
dienst van de gemeente Neerijnen zoals
vastgesteld op 28 mei 1998
1. Convenant sluiten met
belastingdienst inzake horizontaal
besluit;

Advies

Dinsdag 5 juli 2011om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
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Akkoord

Akkoord.

Akkoord

Akkoord.
Gesprek Rijn Vallei wordt
gevoerd door de burgemeester
en wethouder Van den Heuvel
(i.p.v. J. Koedam)

Besluit

Ontwikkeling
& Toezicht

Ontwikkeling
& Toezicht

Samenleving
szaken

Samenleving
szaken en
Gemeentewin
kel

Beheer

2.1

2.2

3.1

3.3

4.1

12016

12842

12842

12030

12637

Koedam

Verwoert

Verwoert

Van den
Heuvel

Van den
Heuvel

Gunning bestek GNE 1102

Studiemiddag jonge kind

Projectaanvragen subsidies
LEA 2011-2012

Principeverzoek Zandstraat
Opijnen

Principeverzoek
Karnheuvelsestraat 20 Est

1. De uitwerking maatregelen
fietsbeleidsplan (bestek GNe 1102
gunnen aan Mourik Groot- Ammers B.V.
uit Groot-Ammers.
2. De kosten van de projecten

2. Wethouder S. van den heuvel
machtigen om het convenant te
ondertekenen.
Medewerking verlenen aan de
procedure voor het vergroten van het
agrarisch bouwvlak voor het agrarische
bedrijf aan de Karnheuvelsestraat 20 te
Est
Alleen medewerking verlenen aan het
toekennen van een bouwblok, voor een
bloemen en heesterkwekerij t.o.
Zandstraat 62 te Opijnen, met de
medebestemming agrarische
bedrijfsdoeleinden indien vooraf
aangetoond wordt, door een
onafhankelijk advies, dat het bedrijf
volwaardig is. Alleen medewerking
verlenen aan het toekennen van een
bedrijfswoning indien aangetoond wordt
dat er continuïteit bestaat met
betrekking tot de volwaardigheid.
1. Instemmen met de projectaanvragen
LEA 2011-2012 (bestrijden- en
voorkomen onderwijsachterstanden);
2. De kosten tot een totaalbedrag van
€ 56.525,- ten laste brengen van de
post Onderwijsachterstandenbeleid
(6.480.300).
Aan CPS opdracht verlenen tot het
organiseren van een studiemiddag
jonge kind op 21 september 2011.

College zal worden
geïnformeerd over de
uitkomsten en een sfeer beeld
van de studie middag.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Brief gemeente Tiel,
Geldermalsen aan B&W
inzake de windmolens..

Rondvraag
Agenda collegeleden
RvR Heesselt
Initiatief Bio vergisting
Hellouw.
Bespreken

financieren uit het krediet:
Fietsbeleidsplan Neerijnen

Feitelijke reactie op stellen.

Besproken
Proper Stok wil transporteren.
Agenderen met een ambtelijk
advies in B&W over
mogelijkheden.

