Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 38
Maandag 15 september 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
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

17457

0.2
2.1

Uitnodigingen
Dienstverlening
en Beleid

17573

2.3

Dienstverlening
en Beleid

2.4

Dienstverlening
en Beleid

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 8 september
2014

Vaststellen

Akkoord.
Aanvullend wethouder Krook is
coördinerend wethouder richting Dirck III
en ambtelijk is D. de Bijl coördinerend.

Krook

Cliëntenondersteuning MEE

Akkoord.

15785

Kool

Informatienota verdere uitbreiding
Kerkewaard

1. De budgetgarantie voor het kalenderjaar
2015 en 2016 aan MEE Gelderse Poort bij
te stellen en vast te leggen op € 85.921,op jaarbasis. Dit onder voorbehoud van het
budgetrecht van de gemeenteraad;
2. De tijdelijke beleidsregel subsidie
cliëntenondersteuning 2015 en 2016 vast
te stellen.
Ter kennisname

15505

Kool

Vaststelling bestemmingsplan De
Kraan 1 te Est

1. Het bestemmingsplan “DE Kraan 1 te
Est” aan de gemeenteraad aan te bieden
voor gewijzigde vaststelling;
2. In te stemmen met de beantwoording

Kennis van genomen. De informatie
wordt op een aantal punten wat
verduidelijkt.
Akkoord.
De werkwijze is dat het SAAB advies
altijd door de gemeente wordt
overgenomen.

2.5
2.6

2.7

Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid

Dienstverlening
en Beleid

18063

Kool

Elzevierstraat

13997

Krook

Vaststelling Verordening Jeugdhulp
gemeente Neerijnen en vaststelling
Verordening Maatschappelijke
ondersteuning 2015 Neerijnen

13997

Krook

- Vaststelling Beleidsplan Wmo en
Jeugd 2015 en 2016 Neerijnen.

van de ingekomen zienswijzen zoals
opgenomen in de nota beantwoording
zienswijzen;
3. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen
1. De straatnaam Elsevierstraat wijzigen in
Elzevierstraat
De raad voor te stellen de Verordening
Jeugdhulp gemeente Neerijnen vast te
stellen en deze te publiceren;
2. De raad voor te stellen de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Neerijnen
2015 vast te stellen en deze te publiceren
onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening Individuele voorzieningen
gemeente Neerijnen 2012
1. In te stemmen met het beleidsplan Wmo
2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 “Samen
kan er meer”;
2. De raad voor te stellen het beleidsplan
Wmo 2015 en Jeugdwet 2016 “Samen kan
er meer”vast te stellen;
3. De raad voor te stellen de ontvangen
rijksmiddelen voor de uitvoering van
jeugdhulp, begeleiding en participatie te
oormerken met de mogelijkheid om binnen
de genoemde domeinen met de budgetten
te schuiven om uitvoering van de zorg te
kunnen blijven waarborgen.

College vraagt ambtelijk nog naar de
beantwoording te kijken onder 1c en 1 j.
Akkoord.
Akkoord.
Raadsvoorstel aanpassen bij de
beslispunten; “en deze te publiceren” kan
vervallen.

Akkoord.

