Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 16
Maandag 14 april 2014 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

17457

1.1

Bedrijfsvoering

17818

Portefeuille

Burgemeester

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 7 april 2014
– Uitnodiging VNG-congres op 17 en
18 juni 2014 Drechtsteden

Vaststellen
Bespreken wie gebruik maakt van welke
uitnodiging

Akkoord.
– Collegeleden en secretaris tekenen in
op een congresdag. Wethouder Kool is
verhinderd.

– Uitnodiging voor het afscheid van
Roeland Geertsen, wethouder
gemeente Culemborg op donderdag
17 april 2014 in het Stadhuis, Oude
Vismarkt 4 te Culemborg.
Jaarstukken 2013, begroting 2015 en
meerjarenraming 2016-2018
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ)

– Burgemeester en wethouder Krook
zullen aanwezig zijn.

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
2013 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
2. Kennis te nemen van de begroting 2015
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
3. Kennis te nemen van de
meerjarenraming 2016-2018
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
4. Bijgevoegd raadsvoorstel en besluit
inzake de jaarstukken 2013 en begroting
2015 VRGZ voor te l;eggen in de
vergadering van 5 juni a.s.;
5. In te stemmen met bijgevoegde
conceptbrief aangaande het eventueel
later indienen van de zienswijze.

Kennis van genomen.
Zienswijze wordt ingediend, college wil
dat er discussie wordt gevoerd over de
vraag hoe wenselijk bepaalde
bestemmingsreserves zijn en de hoogte
ervan.
In het Raadsvoorstel relateren aan de
discussie over de inwonerbijdrage.
Binnen de VRGZ is een commissie
actief en zij zullen t.z.t. adviseren over
de inwonersbijdrage van de gemeenten.

1.2

Bedrijfsvoering

17814

Krook

Zienswijzen programmabegroting
2015 van Regio Rivierenland

2.1

Dienstverlening
en Beleid

17573

Krook

Cliëntenondersteuning MEE

2.2

Dienstverlening
en Beleid

17760

Burgemeester
/ Kool

Jaarverslag Omgevingstaken 2013

2.3

Dienstverlening

17761

Burgemeester

Jaarprogramma omgevingstaken

1. De raad voorstellen de volgende
zienswijzen inzake de
programmabegroting 2015 aan het
Dagelijks Bestuur van regio Rivierenland
kenbaar te maken:
1) De budgetten in de begroting reëel
begroten;
2) Reserves en voorzieningen die
niet noodzakelijk zijn laten
vrijvallen ten gunste van
deelnemende gemeenten;
3) Duidelijkheid verschaffen over de
financiële afwikkeling van de fusie
tussen GGD Rivierenland en GGD
Regio Nijmegen;
2. De raad voorstellen het indienen van
zienswijzen inzake jaarrekeningen en
begrotingen van Gemeenschappelijke
Regelingen mandateren aan het College.
a. In te stemmen met de bestuurlijke
afspraken transitie cliëntenondersteuning
tussen Regio Rivierenland en MEE
Gelderse Poort voor 2015 en 2016;
2. Voor het kalenderjaar 2015 en 2016 een
budgetgarantie aan MEE Gelderse Poort af
te geven van € 99.908,10. Dit onder
voorbehoud van het budgetrecht van de
gemeenteraad;
3. De middelen die vanuit de AWBZ
subsidieregeling overkomen voor dit doel
in onze gemeentelijke begroting 2015 en
2016 te oormerken;
4. Een en ander mee te nemen bij de
behandeling van de voorjaarsnota 2014
1. Het jaarverslag omgevingstaken 2013
vast te stellen;
2. Het jaarverslag omgevingstaken 2013
ter kennisgeving aan te bieden aan de
commissie Ruimte en de gemeenteraad;
3. Het jaarverslag omgevingstaken 2013
toe te zenden aan gedeputeerde Markink
(interbestuurlijk toezicht)
1. Het jaarprogramma omgevingstaken

Het college kan zich vinden in de
zienswijze. In het AB van de Regio is het
gewenst om de discussie aan te gaan
over de bestemmingsreserves.
Wat beslispunt 2 betreft stelt het college
voor om dit punt in eerste instantie te
agenderen in het Presidium.

Akkoord

Akkoord

Akkoord

en Beleid

/ Kool

2014

2.4

Dienstverlening
en Beleid

6516

Kool

Vaststelling bestemmingsplan
Woningbouw Hagedelstraat Haaften

2.5

Dienstverlening
en Beleid

17594

Kool

Afwegingsfactoren PHS

2.6

Dienstverlening
en Beleid

13512

Krook

Herdenking op 4 en viering
Bevrijdingsdag op 5 mei 2014

2.7

Dienstverlening
en Beleid

Krook

Vergaderstukken Programmaraad
Sociaal Domein 17 april 2014

2014 vast te stellen;
2. Het jaarprogramma omgevingstaken
2014 ter kennisgeving aan te bieden aan
de commissie Ruimte en gemeenteraad;
3. Het jaarprogramma omgevingstaken
2014 toe te zenden aan Gedeputeerde
Staten van Gelderland.
1. Het bestemmingsplan “woningbouw
Hagedelstraat”aan de gemeenteraad aan
te bieden voor ongewijzigde vaststelling;
2. In te stemmen met de wijze van
beantwoording van de ingekomen
zienswijze overeenkomstig het gestelde in
de bundeling van ingekomen zienswijzen;
3. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.
Instemmen met de afwegingsfactoren ten
aanzien van de varianten uit de
variantennota
1. Kennis nemen van het burgerinitiatief
“Beeld van Oranje Linten”;
2. Kennis nemen van 4 mei herdenking in
Opijnen;
3. Instemmen met uit te brengen
boekwerkje 4-5 mei 2014 Neerijnen” met
erfgoededucatie aan basisschoolleerlingen
en inwoners;
4. Kennis nemen van de Informatienota
aan de gemeenteraad
Ter kennisname

Akkoord

Akkoord.
Wethouder Kool wil in het verlengde van
de plannen PHS, een overleg
arrangeren met de heren Lohman en
Smaals.
Akkoord.
Over de uitnodigingen 26 april informatie
aan collegeleden sturen.

Kennis van genomen.

