Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 11 september 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:

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

0 = Algemeen/BMO
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(TK)
(RV
(JA)
(JV)

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries

(BUR)

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 4
september 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1.1

Bedrijfsvoering

24211 RV

–

– Bijeenkomst Wonen en
Zorg 3 okt. Arnhem

– vka

– Ledenbijeenkomst OVN
24 sept. Velzart
Waardenburg

– wethouder Kool

– Actiegericht leren over
integratie 26 sept. Zutphen

– vka

Afwijken van de reguliere
P&C-cyclus

Voorgesteld wordt de resterende
P&C-cyclus anders in te vullen
dan voorgaande jaren:
De najaarsnota 2018 zal in
november aan de raad worden
aangeboden, zodat deze in de
laatste raadsvergadering (6-12)
kan worden vastgesteld.

1. Akkoord te gaan met de
1. akkoord
alternatieve opzet van de
najaarsnota en planning van de
P&C-cyclus zoals beschreven in de
raadinformatiebrief.
2. De raad via bijgevoegde
informatiebrief kennis te laten
nemen van de afwijkende P&Ccyclus 2018.

2. vka

–

Daarnaast wordt de najaarsnota
2018 uitgebreider opgezet dan
normaal: De beleidsmatige
verantwoording 2018 wordt al
opgenomen in de najaarsnota.
Daarnaast zal de nota voorstellen
bevatten die in het belang zijn van
West Betuwe, maar financiële
consequenties kunnen hebben in
2018.
2.1

2.2

2.3

Dienstverlening 23280 TK
en Beleid

Dienstverlening 23845 JA
en Beleid

Dienstverlening 23029 BUR
en Beleid

Subsidieverordening
De subsidieverordening voor
gemeentelijke monumenten monumenten wordt toegepast
Neerijnen 2018
conform de uitgangspunten in
Geldermalsen en Lingewaal.

Bij het toepassen van de
Subsidieverordening gemeentelijke
monumenten Neerijnen2018
hetzelfde subsidiepercentage
hanteren als in Geldermalsen met
gebruikmaking van artikel 15
(hardheidsclausule).

Wethouder Andriesse onthoudt
1
zich van stemming (bewoont een
gemeentelijk monument)

Gymmateriaal dorpshuis De Vanuit de school in Hellouw en de
Biskamp
gymvereniging uit Hellouw is
aangegeven dat na een inspectie
van de gymmaterialen in het
dorpshuis Hellouw een aantal
materialen zijn afgekeurd en
dienen te worden vervangen. De
gemeente is verantwoordelijk voor
veilig gymmateriaal voor de
scholen. En is verplicht deze
materialen op orde te hebben. Het
budget basisinventarisatie
gymonderwijs is niet toereikend en
voor deze investering wordt
geadviseerd een beroep te doen
op de reserve buitensportaccommodaties.

1. Instemmen met de vervanging
van het afgekeurde gymmateriaal
te Hellouw.

1. akkoord

2. Het bedrag van € 16.000,00 te
bekostigen uit de reserve
buitensportaccommodaties.

2. akkoord

Informatienota m.b.t. het
cliëntervaringsonderzoek
Wmo over 2017 en Wmo
vergelijkingsrapport GNL
over 2017

vka
Kennis nemen van de informatienota m.b.t. het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2017 en
Wmo vergelijkingsrapport GNL over
2017.

Het cliëntervaringsonderzoek
Wmo over 2017 en Wmo
vergelijkingsrapport GNL over
2017.

akkoord

–

–

2.4

Dienstverlening –
en Beleid

RV

PFO Financiën d.d. 11
september 2018

Agenda en stukken PFO
Kennisnemen van agenda en
Financiën d.d. 11 september 2018 advies inzake
portefeuillehoudersoverleg
Financiën d.d. 11 september 2018

2.5

Dienstverlening –
en Beleid

TK

Speerpuntberaad Economie Agenda en stukken
en Logistiek d.d. 11
Speerpuntberaad Economie en
september 2018
Logistiek d.d. 11 september 2018

2.6

Dienstverlening –
en Beleid

TK

PFO MobiliteitBasismobiliteit d.d. 11
september 2018

Agenda en stukken PFO
Mobiliteit-Basismobiliteit d.d. 11
september 2018

vka

-

Kennisnemen van agenda en
stukken Speerpuntberaad
Economie en Logistiek d.d. 11
september 2018

vka

-

Kennisnemen van agenda en
advies portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit-Basismobiliteit d.d. 11
september 2018

vka

-

