Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag12 september 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.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst
5 september 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Ledenvergadering OVN;
wethouder Kool ipv
burgemeester.
Vastgesteld.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Kunst- en muzieklezing
n.a.v. Open Monumentendag in het Stroomhuis op 13
september.

– college verhinderd

– Regenboogsymposium
Prov. Gelderland, GGD en
COC in het Provinciehuis op
9 oktober.

– v.k.a.

– Jubileum Marinus van
Wijk, molenaar Haaften op
21 oktober.

– college verhinderd

– Informatiebijeenkomst
Werkzaak Rivierenland op 6
november in Geldermalsen.

– wethouder Verwoert

0.3

Manager

22062 –

1.1

Bedrijfsvoering

23089 RV

2.1

Dienstverlening –
en Beleid

2.2

Dienstverlening 18276 KK
en Beleid

–

Waar staat je gemeente
2016.

Net als andere jaren heeft de
gemeente Neerijnen meegedaan
aan het benchmark onderzoek
‘Waar staat je gemeente’. De
gemeente Neerijnen werkt
voortdurend aan verbeteringen
voor haar inwoners. De
uitkomsten van dit onderzoek
worden ook meegenomen bij de
inrichting van de nieuwe
gemeente West Betuwe.

1. Kennis te nemen van de
1. kennis van genomen
informatienota en het rapport ‘Waar
staat je gemeente’.

Begroting 2018

Het college heeft het eerste
concept van de begroting 21082021 besproken.

Kennis te nemen en bespreken van Akkoord.
het 1e concept begroting 2018– In paragraaf lokale heffingen
2021.
toelichting opnemen over
gelijkblijvende tarief rioolheffing.
– passage opnemen over
septembercirculaire en toelichting
op positieve saldi.

Portefeuillehoudersoverleg
Wonen en Zorg.

Agenda overleg.

Kennis nemen van de agenda.

Voortgang Banenafspraak
Informatienota betreffende de
arbeidsmarktregio Rivieren- voortgang Banenafspraak.
land.

2

2. De informatie nota en het rapport 2. akkoord
ter kennisname aan te bieden aan
de gemeenteraad.

v.k.a.

Kennis nemen van Raadsinforma- v.k.a. Informatienota doorsturen
tiebrief van de voorzitter Regionaal naar gemeenteraad
Werkbedrijf Rivierenland aan de
leden van de Gemeenteraad over
de voortgang op het gebied van de
banenafspraak; en deze Raadsbrief
door te zenden aan de leden van
de Gemeenteraad.

–
–

