Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 9 oktober 2017 om 10.00 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

(BUR)

0 = Algemeen/BMO

(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Nr. Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1 Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst
3 oktober 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.
7.2 v.k.a. en akkoord met
strekking van de inhoud.

–

0.2 Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

Uitnodiging van het
vrijwilligerspunt
Geldermalsen voor de
presentatie van het nieuwe
logo op vrijdag 20 oktober
om 19:30 uur in MFC de
Pluk, Rijksstraatweg 64 te
Geldermalsen.

Vka, mogelijk is wethouder Krook
aanwezig

Uitnodiging onthulling
prototype house2start en
startersdebat op vrijdag 3
november 12:30 – 15:00 uur
te Deventer.

vka

Uitnodiging Alliander
Relatieavond op 13
november vanaf 19:00 uur
in Amsterdam.

college is verhinderd

Uitnodiging
Jubileumreceptie VV
Ophemert op vrijdag 3
november van 19:00 –
21:00 uur op het sportpark
Kapelhof.

burgemeester De Vries

vka
Landelijke studiedag
Voorkomen van
Huisuitzetting dd 14
december in Aristo te
Utrecht.
wethouder Kool
Uitnodiging GEA
netwerkborrel op 25 oktober
van 14:00 – 16:30 bij Itho
Daalderop, Lingewei 2 te
Tiel
0.3 Secretaris

–

–

1.1 Bedrijfsvoering

23192 RV
24957

Informatienota gezamenlijke Op verzoek van de colleges van
portefeuillehoudersGeldermalsen, Neerijnen en
overleggen.
Lingewaal stellen wij u voor
gezamenlijke
portefeuillehoudersoverleggen te
voeren met betrekking tot de
harmonisatie(teams) West
Betuwe. Het
portefeuillehoudersoverleg wordt
bijgewoond door de 3
portefeuillehouders uit de
gemeenten, de betreffende
leidinggevenden en één lid van
het harmonisatieteam.

Kennis nemen van de inrichting van Vka, gezamenlijke
de gezamenlijke portefeuillehouportefeuillehoudersoverleggen
dersoverleggen West Betuwe.
kunnen in overleg tussen
Geldermalsen, Neerijnen en
Lingewaal worden gepland

–

Najaarsnota 2017.

1. De concept Najaarsnota,
akkoord
bijbehorende Raadsvoorstel en 11e
begrotingswijziging 2017

1

Het college heeft de concept
Najaarsnota, bijbehorende
raadsvoorstel en de 11e

begrotingswijziging 2017
vastgesteld, deze worden nu ter
behandeling en vaststelling
toegezonden aan de
gemeenteraad.

vaststellen en ter beschikking
stellen van griffie voor agendering
voor de
gemeenteraadsvergadering.

1e Begrotingswijziging 2018. Het college heeft de 1e
begrotingswijziging 2018 in
concept vastgesteld en biedt deze
ter vaststelling aan de
Gemeenteraad.

1. De 1e begrotingswijziging 2018 in akkoord
concept vaststellen en aanbieden
aan de Gemeenteraad ter
vaststelling.

Advisering werkzaak
Rivierenland.

Gemeente Neerijnen neemt deel
in de gemeenschappelijke
regeling Werkzaak Rivierenland.
Gemeente Neerijnen is
vertegenwoordigd in het
Algemeen Bestuur van deze
gemeenschappelijke regeling. In
deze adviesnota wordt
geadviseerd over de
agendapunten voor de
vergadering van 12 oktober 2017.

1. Kennisnemen van de agenda
van het Algemeen bestuur
werkzaak Rivierenland dd 112
oktober 2017.

1. vka

2. Kennisnemen van de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.

2. vka

2.2 Dienstverlening 18540 BGM Uitspraak Raad van State
en Beleid
24972
hoger beroep zaak
Ammanswal ong te
Waardenburg.

Kennisnemen van de uitspraak
van de Raad van State.

Kennisnemen van de uitspraak van vka
de Raad van State.

3.1 Dienstverlening 22976 BUR
en Beleid

De Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Wet Bibob) is
een bestuurlijk instrument ter
bestrijding van criminaliteit en het
tegengaan van ondermijning van
de overheid. Toepassing van de
wet geeft bestuursorganen extra
mogelijkheden om, in het kader
van criminaliteitsbestrijding,
vergunningen te weigeren dan wel
in te trekken, overheidsopdrachten

1. In te stemmen om, ieder voor
zover het hun bevoegdheden
betreft, de herziene beleidsregels
Wet Bibob vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de
huidige beleidsregel Wet Bibob.

1.2 Bedrijfsvoering

23089 RV
24980

2.1 Dienstverlening 23086 KK
en Beleid
24942

Aanpassing Bibob beleidsregels.

Aanhouden.
1
Portefeuillehouder wil vooroverleg
en afstemming met Geldermalsen
en Lingewaal

niet toe te kennen of juist reeds
aangegane
aanbestedingsovereenkomsten te
ontbinden. In de bijgevoegde
beleidsregels wordt het voorstel
gedaan de wet te blijven
toepassen op de reeds
vastgestelde categorieën, maar
deze bij categorie III te verruimen.

