Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 36
Maandag 1 september 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

17457

0.2

Uitnodigingen

2.1

Dienstverlening
en Beleid

18067

Portefeuille

Kool

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 25 augustus
2014

Vaststellen

– Uitnodiging voor de officiële
handeling voor de bouw van het
appartementencomplex te Haaften
op donderdag 11 september 2014
van 15.30 uur tot 17.00 uur
Schoolstraat Haaften;
– Uitnodiging voor de
Netwerkochtend voor bestuurders en
medewerkers Gelderse Gemeenten
op vrijdag 12 september van 09.00
uur tot 14.00 uur bij Boerderij De
Bredelaar in park Lingezegen,
Breedlerstraat 7 te Elst
Mobiele moestuin

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodigingen

Akkoord.
Memo over mobiele bereikbaarheid
aanvullen met actuele informatie over
KPN.
– Wethouders Kool en Krook zullen
aanwezig zijn.

– College is verhinderd.

1. Instemmen met het gebruik van een
terrein voor een mobiele moestuin in
Haaften;
2. Hiervoor in overleg met Dirk III bepalen
welk terrein het meest geschikt is, het

College heeft een positieve
grondhouding, maar ziet af van een
vergoeding van € 100, per jaar.
College vraagt uitwerking van de
afspraken en wil daarna het voorstel met

2.2

Dienstverlening
en Beleid

18041

Kool

Subsidieaanvraag Korfgraaf 29
Hellouw

2.3

Dienstverlening
en Beleid

18063,
18064
en
18065

Kool

Straatnaamgeving

13997

Kool

2.4

Dienstverlening
en Beleid

Definitieve Nota van Inkoop Wmo en
Jeugd 2015

terrein van de voormalige
Goudensteinschool dan wel het terrein van
de voormalige gymzaal. Het trapveldje is
uitgesloten;
3. Hiervoor conform vastgesteld beleid een
gebruiksovereenkomst onder voorwaarden
op te stellen voor de duur van een jaar,
voor € 100,- per jaar, met mogelijkheden
tot verlenging;
4. Geen financiële bijdrage leveren, slechts
faciliteren.
Gebruikmaken van uw bevoegdheid die
geboden is in artikel 1.1 lid 5 van de
subsidieverordening cultuurhistorie
Neerijnen 2011, voor de
onderhoudswerkzaamheden aan het
gemeentemonument Korfgraaf 29 te
Hellouw, een subsidie beschikbaar te
stellen van 20% over € 4.518,90 (renovatie
luiken) is € 903,78. Dit bedrag verhogen
met 70% van uit de middelen die door de
provincie beschikbaar zijn gesteld
(€ 632,65) tot het totaalbedrag van
€ 1.536,43
1. Het fietspad tussen de
Karnheuvelsestraat te Est en de
Ophemertsestraat te Ophemert
“Wadenoijensemolenpad” noemen waarbij
het pad van de molen tot de Steendertse
Uitweg eveneens tot de Ophemertsestraat
gerekend wordt;
2. Het fietspad tussen de Esterweg en de
Dreef in Est “Noordhoek”geven;
3. Het fietspad tussen de Repelsestraat en
de Estse Omloop weer de naam De
Donkere straat geven.
1. De definitieve Nota van Inkoop WMO en
Jeugd 2015 vast te stellen;
2. De raad te informeren via bijgevoegde

de afspraken in het college behandelen.

Akkoord.

Akkoord.
Aanvullende vraag; hoe lang duurt de
effectuering van een gewijzigde
straatnaam? En ter verduidelijking de
procesgang. (actielijst B&W)

Akkoord.

2.5
2.6

Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid

18102

Burgemeester

13997

Krook

Memo Veiligheidsstrategie 20152018
Communicatieplan decentralisaties
sociaal domein.

informatienota.
V.k.a.
De raad te informeren via bijgevoegde
informatienota en communicatieplan.

Voor kennisgeving aangenomen.
Akkoord.

