Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 11 mei 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

0.3

Secretaris

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 4 Mei
2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.
Secretaris heeft contact opgenomen
met Bestuur Stichting Corso
Neerijnen. Stichting verzoekt
gebruik te mogen maken van een
uitbetaling ineens ter hoogte van
van vijf keer de jaarlijkse subsidie
(2015 – 2019).

– Uitnodiging officiële oplevering Bespreken wie namens het college
24 huurappartementen in
gebruik van de uitnodiging.
Haaften, 29 Mei. Van 15.30 uur
tot 17.00 uur.

Wethouder Kool zal aanwezig zijn.

– Deelname aan de dag van de
Democratie op locatie, 12
September.

Uitnodiging wordt besproken in het
Presidium.

Gemeentesec Memo toekomstvisie Neerijnen
retaris
2035.

Ter bespreking.

Besproken. College wil in kaart
brengen hoe een visie kan worden
opgesteld met het gebruik van reeds
vastgestelde beleidsdocumenten,
zoals structuurvisie, kernenbeleid
etc.
Uitnodigen Bureau B&H.

BP

0.4
0.5

Beantwoording brief (Werkgroep Instemmen met beantwoording.
gebiedsvisie Kerkewaard)

College heeft enkel opmerkingen en
stelt voor een beknoptere reactie.

0013

Sterk Bestuur in Gelderland:
gewijzigde bestuursscan
gemeente.

Akkoord.
Regio verslag wordt geagendeerd in
het college.

1.1

Bedrijfsvoering

4201

Aanwijzing functies en namen in 1. Voorgesteld wordt om de
het kader van de financiële
functionarissen die staan genoemd in
organisatie.
die advies aan te wijzen voor de
financiële organisatie op grond van
artikel 6 van het vigerende
organisatiebesluit en de gemeentewet.

Akkoord.

n.v.t.

1.2

Bedrijfsvoering

4190

6e Wijziging van de CAR/UWO.

Akkoord.

n.v.t.

1.3

Bedrijfsvoering

4470

Zienswijze begroting 2016 BSR. De raad voorstellen aan het dagelijks
Akkoord.
bestuur van Belastingsamenwerking
Procedure wordt besproken in het
Rivierenland geen zienswijze kenbaar te Presidium.
maken inzake de begroting 2016.

2.1

Dienstverlening
en beleid

4266

Wethouder
Kool

Door van Uden getekende
intentie-overeenkomst
Kerkwaard.

2.2

Dienstverlening
en beleid

4346

Wethouder
Kool

Bestemmingsplan Buitengebied 1. Het bestemmingsplan Buitengebied
Akkoord.
Neerijnen, wijziging Sint
Neerijnen wijziging Sint Antoniestraat 36
Antoniestraat 36 Tuil.
te Tuil ongewijzigd vaststellen.

1. Voorgesteld wordt om de 6 e wijziging
van de CAR en UWO betreffende de
aanpassing van de
verplaatsingskostenregeling conform
vast te stellen.

1. Instemmen van intentieovereenkomst
verdere ontwikkeling Kerkwaard.
2. Mandaat voor burgemeester om
intentieovereenkomst te
ondertekenen/paraferen

De strekking van de intentie
n.v.t.
overeenkomst is akkoord. Wel is er
nog een aantal vragen tav de
formulering van enkele artikelen.
De intentie overeenkomst is
opgesteld onder supervisie van
Deloitte.
Beslispunt 2 vervalt, de
burgemeester is het bestuursorgaan
met de bevoegdheid overeenkomst
te tekenen.
Informeren

