Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 10 juli 2018 om 9.30 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 3 juli
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Najaarsforum Natuurmonumenten 10 okt.
Amersfoort

1.1

Bedrijfsvoering

–

BUR

–
– vka

– Afscheid wethouder
Fouad Sidali 11 juli
Culemborg

– vka

– Nationale opening nieuw
MBO-jaar 27 aug. Tilburg

– vka

– NK Cross voor bestuurders 21 okt. Mookerhei

– vka

– Masterclass ‘samen naar
een duurzame toekomst’
div. data en locaties

– in principe burgemeester De
Vries op 4/9.

Agenda AB Regio:
huisvesting Regio en ODR

Agenda AB Regio: huisvesting
Regio en ODR.

Kennis nemen van het advies
vka
inzake de te bespreken huisvesting

–

Regio en ODR.
2.1

Dienstverlening 23113 BUR
en Beleid

Agenda AB Werkzaak 12
juli

Agenda AB Werkzaak 12 juli.

Kennis nemen van de agenda en
vka, wethouder Andriesse woont
adviezen m.b.t. AB Werkzaak op 12 vergadering bij.
juli.

–

2.2

Dienstverlening 23948 JA
en Beleid

Vaststellen klokuren gymonderwijs 2018-2019

Op grond van wettelijke
bepalingen dient het college ieder
jaar het aantal klokuren
gymnastiek per school vast te
stellen. In bijgaand voorstel wordt
u gevraagd het aantal klokuren
gymnastiekonderwijs voor het
schooljaar 2018-2019 vast te
stellen. Om alle kinderen in
Neerijnen van voldoende
gymnastiekonderwijs te kunnen
voorzien wordt ook geadviseerd
naast de normuren ook de extra
gewenste uren toe te kennen.

1. Vast te stellen het aantal
klokuren gymnastiek per school
voor het schooljaar 2018-2019
conform bijgevoegde bijlage.

1. akkoord

–

2. In te stemmen met toekenning
extra gewenste klokuren
gymnastiek naast de normuren.

2. akkoord

3. Het tekort van € 7.496,88 mee te 3. akkoord
nemen in de Najaarsnota.

2.3

Dienstverlening 21981 TK
en Beleid

Voortgang
Uitvoeringsprogramma
Landschap

Voortgang Uitvoeringsprogramma Kennis nemen van de voortgang
Landschap.
van het Uitvoeringsprogramma
Landschap, dat bestaat uit:
1. Project Levend Landschap
2. Versterking
landschapselementen
3. Bevordering biodiversiteit
4. Ontwikkeling Klompenpaden

Vka.
Via informatienota van college
aanbieden aan gemeenteraad

–

2.4

Dienstverlening 24094 TK
en Beleid

Afsluiting Oude
Bommelsestraat
Ophemert en realiseren
(brom)fietspad

Ten einde sluipverkeer zoveel
mogelijk te weren in de Dreef te
Est tussen Het Nieuwe Achterom
en De Hucht, wordt geadviseerd
om in te stemmen met het
afsluiten van de Oude Bommelsestraat in Ophemert voor
gemotoriseerd verkeer tussen de
Bommelsestraat en Elsevierstraat en het ter plekke realiseren
van een (brom)fietspad.

1. Akkoord gaan met
verkeersbesluit “Afsluiting Oude
Bommelsestraat voor
autoverkeer en realiseren
(brom)fietspad”.

1. akkoord

–

2. Kennis te nemen van het
inrichtingsplan voor de
(brom)fietsvoorziening.

2. vka

Raad informeren dat college dit
besluit heeft genomen, locatie
van ‘knip’ in beeld toevoegen aan

informatienota en verslag van
overleg met klankbordgroep
bijvoegen.

