Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 6
Maandag 3 februari 2014 10.30 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
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

17457

Vaststellen

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodiging

– Burgemeester zal aanwezig zijn.

0.3

Secretaris

B&W besluitenlijst d.d. 27 januari
2014
– Uitnodiging voor het bijwonen van
de jaarlijkse uitvoering van
Toneelgroep Est op vrijdag 14 februari
2014 om 20.00 uur in het dorpshuis te
Est
Voorstel verbeteringen in de
samenwerking Regio Rivierenland

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:
1.1. kennis te nemen van de in het voorstel
van Regio Rivierenland geschetste
werkwijze om de positie van de raden in de
samenwerking in Rivierenland te
versterken op basis van de
gemeenschappelijke regeling Regio
Rivierenland en de gevolgen daarvan voor
andere actoren dan de raden;
1.2. het standpunt in te nemen dat de
regionale agendacommissie bestaat uit de
griffiers van de tien lidgemeenten;
1.3. het standpunt in te nemen dat de

Besproken, secretaris voegt namens het
college een aantal kanttekeningen toe
als bijlage bij het Raadsvoorstel.

16006

Burgemeester

colleges via hun regionale overleggen voor
collegeleden de in dit voorstel genoemde
rol bij de totstandkoming van de
startdocumenten spelen;
1.4. voor het overige in te stemmen met de
in het voorstel van Regio Rivierenland
geschetste werkwijze om de positie van de
raden in de samenwerking in Rivierenland
te versterken op basis van de
gemeenschappelijke regeling Regio
Rivierenland;
1.5. het standpunt in te nemen dat de
samenwerking binnen Regio Rivierenland
zich op een overzichtelijk aantal
beleidsonderwerpen richt, maar dat dit er
meer zijn dan in het voorstel van Regio
Rivierenland is benoemd en dat de
samenwerking op ten minste de
beleidsterreinen wonen en verkeer
alsmede ten aanzien van de transities op
het sociaal domein gecontinueerd wordt;
1.6. het standpunt in te nemen dat het
Regiokantoor een beleidsinhoudelijkadviserende taak moet behouden;
1.7. het Algemeen Bestuur van Regio
Rivierenland te verzoeken het
Regiokantoor het initiatief te laten nemen
in de afstemming tussen de planning-encontrol-documenten van de diverse
gemeenschappelijke regelingen tussen de
Rivierenlandse gemeenten;
1.8. het Algemeen Bestuur van Regio
Rivierenland te verzoeken een voorstel
voor te leggen om uitvoeringstaken van
Regio Rivierenland te organiseren in
andere of nieuwe gemeenschappelijke
regelingen;
1.9. ons college te verzoeken uw besluiten
op voorgaande punten bij het Algemeen

Bestuur van Regio Rivierenland kenbaar te
maken en daarbij te verzoeken een
voorstel voor te bereiden dat na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan
de raden in nieuwe samenstelling wordt
aangeboden, waarbij in dat voorstel wordt
ingegaan op de standpunten ten aanzien
van de regionale agendacommissie, de
(platforms/)programmaraden, de
onderwerpen waarop wordt samengewerkt
en het Regiokantoor.
Het voornemen het organisatie besluit
2014 vast te stellen.

0.4

Secretaris

Burgemeester

Organisatiebesluit 2014

0.5

Secretaris

Burgemeester

Lijst Toezeggingen Raad + overzicht
openstaande vragen raadsvragen.

0.6

Griffier

10642

Burgemeester

2.1

Dienstverlening en
Beleid
Dienstverlening en
Beleid

16519

Kool

Stukken Presidium d.d. 5 februari
2014
Uitspraak Pelle /van der Ende

Kennis nemen van de stukken voor het
Presidium
Kennis te nemen van de uitspraak van de
Raad van State

15957

Kool

Planschade Dreef 32a Haaften

Krook

Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken Programmaraad
Zelfredzaam d.d. 13 februari 2014

1. Kennis te nemen van het definitieve
rapport van SAOZ;
2. De aanvraag tot tegemoetkoming in
planschade af te wijzen, conform het
advies van SAOZ.
Kennis nemen van de ambtelijke reactie

2.2

2.3

Dienstverlening en
Beleid

Informatie uit het College/ Vragen
Raad

Aanhouden.
Het besluit wordt eerst besproken in het
Portefeuille-overleg Burgemeester door
de P&O adviseur.
Besproken, de lijst met toezeggingen is
doorgenomen en er wordt een datum
voor afronding per punt toegevoegd.
De lijst van toezeggingen wordt periodiek
geagendeerd in het college. De week na
het “driehoeksoverleg”.
Kennis van genomen.
Kennis van genomen.
Akkoord.

Kennis van genomen.

Rondvraag
Bezoek Commissaris van de Koning
aan de Gemeente Neerijnen.
Gesprek Van Zandwijk.

Op 18 september 2014 gepland van
13.00 uur tot 17.30 uur.
Afspraken/gespreksverslag n.a.v. het
gesprek met de burgemeester
agenderen in het college.

