Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 13 september 2016 om 09.30 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
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

21439

0.2

0.2

Secretaris

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 6 september
2016.

Vaststellen besluitenlijst

Akkoord.

n.v.t.

-UITNODIGING
Bespreken wie gebruik maakt van
Bestuurdersbijeenkomst:
welke uitnodiging.
Aansluiten op de Landelijke
Voorziening WOZ, omdat het
moet en kan! Op maandag 26
september 2016 van 10 tot
13.30 uur in Paushuize,Kromme
Nieuwegracht 49 in Utrecht

College is verhinderd.

n.v.t.

Regiomiddag 13 september
2016

Kennis van genomen.

n.v.t.

Bespreken ambtelijke adviezen op de
vergaderstukken.
*Speerpuntberaad Economie &
Logistiek.
*Portefeuilleberaad Wonen.
*Stuurgroep Mobiliteit.
*Portefeuillehouders Regiotaxi /
Basismobiliteit.

2.1

Dienstverlening 4307
en Beleid

Burgemeester Woonwagenbeleid,
verhuurbeleid standplaatsen,
verordening op de heffing en de
invordering van staangeld 2016

1. De drie documenten ter inspraak aan
te bieden aan de woonwagenbewoners.
2. Een voorgenomen besluit te nemen
betreffende het woonwagenbeleid 2016.
3. Een voorgenomen besluit te nemen
betreffende het verhuurbeleid
standplaatsen 2016.
4. Een voorgenomen besluit te nemen
betreffende de Verordening op de
heffing en de invordering van staangeld
2016.
5. Bijgevoegde vertrouwelijke
informatienota aan de Raadsleden te
sturen.

Akkoord.

Raadplegen

Aanpassen bij verhuurbeleid;
communicatie middels het
Nieuwsblad van Geldermalsen.

2.2

Dienstverlening 22140
en Beleid

Weth. Kool

Bijdrage regionale
energiestrategie.

Voor de begroting 2017 € 4.800,-- op te Akkoord.
nemen voor regionale samenwerking
duurzame energie (regionale
energiestrategie).

n.v.t.

2.3

Dienstverlening 21334
en Beleid

Weth.
Verwoert

Uitvoeringsprogramma 20162020 bij Regionaal
Ambitiedocument

1. Instemmen met het
Akkoord.
uitvoeringsprogramma en de fasering
hierin.
2. Akkoord te gaan met de
gemeentelijke ambtelijke inzet voor de
taken in kolom B en C in uren en/of
budget, onder voorwaarde dat het past
binnen reguliere uren en budgetten
(geen extra budget/uren beschikbaar
stellen).
3. Akkoord te gaan met het (samen met
de betrokken partners) dragen van
kosten, die voortkomen uit het aanjagen
van nieuwe projecten (kolom D, de
projecten zelf worden vanuit het RIF
gefinancierd). Ook onder voorwaarde,
dat het past binnen reguliere budgetten.
4. De raad middels bijgevoegde
informatienota informeren.

n.v.t.

2.5

Dienstverlening 10752
en Beleid

Weth. Kool

Renovatie Bouwing, St.
Antoniestraat en afsluiting
Kortestraat Tuil

1. Instemmen met de adviezen in de
reactienota.
2. Bewoners en bedrijven op de hoogte
brengen van het antwoord op hun
vragen, verzoeken en opmerkingen.
3. De reactienota ter kennisname aan
de Raad sturen.

Akkoord.

Adviseren

