Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 40
Dinsdag 1 oktober 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1

Secretaris

14499

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 24 september
2013
Uitnodiging voor het bijwonen van de
Bommelwaardse vaardigheidstoetsen
2013 d.d. 5 oktober 2013 te
Zaltbommel
– Uitnodiging voor de Jaarvergadering
VNR 2013 op 31 oktober om 09.30
uur tot 14.00 uur te Gorinchem
– Uitnodiging voor de presentatie van
het pastorale team op vrijdag 4
oktober om 19.30 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in
Houten, Loerikseweg 12 te Houten.
– Uitnodiging voor het bijwonen van
de finale van het landskampioenschap
voor aspiranten (jeugdbrandweer). De
finale wordt gespeeld in Vinkeveen op
zaterdag 5 oktober om 9:15 uur.
Voortgangsrapportage uitwerking

0.3

Secretaris

Advies

Besluit

Akkoord.
– College is verhinderd.
Wethouder Verwoert zal de
uiterste best doen aanwezig
te zijn.
– Wethouder Kool zal
aanwezig zijn.

– Burgemeester zal
aanwezig zijn.

1. De voortgangsrapportage vast te stellen;

Besproken en enkele

Pers/M
agazine

0.4

1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16076

Verwoert

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16566

Kool

3.1

Samenlevings
zaken /
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken /
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken /
Gemeentewink
el

16858

3.3

3.4

Coalitieakkoord 2012-2014

2. De voortgangsrapportage ter
kennisneming verzenden aan de Raad

Brief Communicatie & “Het Kempke”

Ter bespreking

Najaarsnota 2013

De raad voorstellen de Najaarsnota 2013
en de daarbij behorende
begrotingswijziging van de gemeente
Neerijnen vast te stellen
Kennis nemen van de ambtelijke reactie

Ambtelijke reactie stukken
Programmaraad Welvarend d.d. 3
oktober 2013
Principeverzoek Molenstraat 41
Ophemert

Raadsvoorstel nota “Contouren voor
een Sociaal Rivierenland. De
Samenredzame Samenleving”.

punten worden toegevoegd
aan de behaalde resultaten
vanaf ultimo 2012 tot 1
oktober 2013.
Besproken, Gerard de Kruiff
is gevraagd de problematiek
op te pakken en met de
betreffende personen in
contact te treden.
Akkoord, enige
aanpassingen zijn
opgenomen.
Kennis van genomen.

Voor het bedrijf aan de Molenstraat 41b te
Ophemert het werkelijke oppervlak aan
bedrijfsgebouwen en teeltondersteunende
kassen in de actualisatie van het
bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen
opnemen.
In het bijzonder wordt uw aandacht
gevraagd voor de “Lokale paragraaf” in het
raadsvoorstel.

Akkoord

Kennis van genomen.

16029

Krook

Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken AB GGD d.d. 3
oktober 2013

Kennis nemen van de ambtelijke reactie

Kennis van genomen.

13876

Krook

Regionale agenda en Regiovisie
OGGz 2013-2017

1. Aan de raad voor te stellen om in
essentie in te stemmen met de regionale
Agenda en regiovisie OGGz 2013-2017
2. Aan de raad voor te stellen om een
zienswijze t.a.v. De Regionale Agenda en
Regiovisie OGGz 2013-2017 te formuleren
en de vakportefeuillehouder te verzoeken
deze in te brengen tijdens behandeling van
het document in de programmaraad

Akkoord.

3.5

4.1

Samenlevings
zaken /
Gemeentewink
el
Beheer

Krook

Kool

Ambtelijke reactie vergaderstukken
Gezamenlijke & Separate
Programmaraad Participerend &
Zelfredzaam d.d. 3 oktober 2013
Overdracht taken IBOR aan de AVRI

Zelfredzaam.
Kennis nemen van de ambtelijke reactie

1. De buitendienst met de formatie van
10.44 fte overdragen aan de AVRI per 1
januari 2014;
Een deel van het team Beheer
binnendienst zal in het kader van de
uitbesteding van de uitvoerende IBORtaken een formatie (bandbreedte 2.5 fte tot
5.0 fte) worden overgedragen aan de AVRI
per 1 januari 2014;
3. Kennisnemen van de geschetste
gevolgen voor de latende organisatie en
bedrijfsmatige aanpassingen;
4. Voor zover mogelijk deze gevolgen
reeds in het lopende traject met de AVRI
meenemen, vooruitlopend op andere
organisatorische en bedrijfsmatige
aanpassingen;
5. De voor de AVRI relevante zaken in het
bestuurlijk overleg met de AVRI te
bespreken en ambtelijk zo ver mogelijk
voor te bereiden en realiseren per 1 januari
2014.

Kennis van genomen.

Akkoord

