Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 15
Maandag 7 april 2014 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
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

0.1

Secretaris

0.2

Uitnodigingen

Zaak
nummer

Portefeuille

0.3
0.4
0.5

Secretaris
Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

Krook

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 1 april 2014 +
actielijst college
– Uitnodiging ledenbijeenkomst OVN
op dinsdag 15 april 2014 van 17.00
uur tot 20.00 uur bij Autobedrijf
Willekes De Geer 13 te Ophemert.
– Vooraankondiging voor de
jaarvergadering van de NFO te Tiel op
vrijdagmiddag 16 mei 2014;
B&W vergadering ivm 2e Paasdag,
wanneer plannen?
Memo gastvrije dijken
Werf Varik

Vaststellen

Akkoord.

Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van de uitnodigingen.

– Wethouder Verwoert en wethouder
Kool zullen aanwezig zijn.

Jaarrekening 2013 en Begroting 2015
Regionaal Archief Rivierenland

De gemeenteraad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen met betrekking tot
de jaarrekeningen 2013 van het Regionaal

– Wethouder Verwoert en wethouder
Kool zullen aanwezig zijn.
Afstemming datum collegevergadering in
die week
Kennis nemen van de memo.
Kennis nemen van de memo.

In deze week vervalt de
collegevergadering.
Kennis van genomen.
Kennis van genomen.
Er komt over de werf Varik een voorstel
in het college met een aantal opties.
Wat Waardenburg betreft wil het college
de huidige opdracht heroverwegen en
een aangepaste opdracht formuleren.
Akkoord.

1.2

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid

2.2

Burgemeester

Verordening rechtspositie wethouders,
raadsleden en commissieleden

17451

Burgemeester

17759

Burgemeester

Informatienota verslag
discriminatieklachten 2013
Herbenoeming buitengewone
ambtenaren van de burgerlijke stand

Archief Rivierenland en Streekarchief
Bommelerwaard;
2. De gemeenteraad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen met betrekking tot
de begroting 2015 van het Regionaal
Archief Rivierenland
Voorgesteld wordt om de 1e wijziging van
de verordening rechtspositie wethouders,
raadsleden en commissieleden 2012 ter
vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Ter kennisname
Over te gaan tot herbenoeming voor vijf
jaar van de navolgende personen tot
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand:
1. mevrouw M.W. Rooswinkel-Luikel;
2. mevrouw Y.B.L.R. Oosterling- van Daele
en
3. mevrouw M.H.A. van den Ham.

Aanhouden.

Kennis van genomen, informatie ter
kennis brengen van de Raad.
Akkoord.

