Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 8
Maandag 17 februari 2014 10.30 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

Nr.

Afdeling

Zaak
nummer

0.1

Secretaris

17457

Portefeuille

Onderwerp

Advies

B&W besluitenlijst d.d. 10 februari
2014

Besluit

Akkoord.
Voortaan aan de agenda tevens de
actielijst toevoegen in de vergader
app van Neerijnen en in de B&W map.

0.2

Uitnodigingen

– Uitnodiging voor de OVNledenbijeenkomst op dinsdag 25
februari 2014 van 17.00 uur tot 20.00
uur bij Auto & Mechanisatie M. de
Kock, Zandstraat 30a te Opijnen
– Uitnodiging van Syndion voor het
bijwonen van de voorstelling
“Comeback van Ooit”in theater De
Peeriscoop in Gorinchem op
woensdag 26 februari om 20.00 uur.
– 13 maart as actie “Wij trekken aan
de Bel” om 15.00 uur bij OBS Est.
– Rivierenland biz, opening seizoen
2014 op 14 maart van 14.00 uur tot

Bespreken wie namens het college gebruik
maakt van welke uitnodiging.

– Wethouders Verwoert en Kool zullen
aanwezig zijn.

– College is verhinderd.

– Burgemeester zal aanwezig zijn.
– Wethouder Verwoert zal aanwezig zijn.

2.1

Dienstverlening
en Beleid

2.2

Dienstverlening
en Beleid

2.4

Dienstverlening
en Beleid

3.1

Bureau IVR

Kool

18.00 uur.
Ontwerpbestemmingsplan Kern
Haaften, herziening Buitenweg 27

Kool

Overzicht woningbouwprojecten 2013

16015

Krook

Combinatiefuncties sport en cultuur

17467

Burgemeester

Samenwerking Nederlandse Rode
Kruis

12176

1. Te besluiten tot het aangaan van
anterieure overeenkomsten met M.M. Van
Giessen en M.A. Leeuwis in
overeenstemming met bijgevoegde
ontwerp van deze overeenkomst;
2. Te besluiten tot het aangaan van
planschadeverhaalovereenkomsten met
M.M. Van Giessen en M.A. Leeuwis in
overeenstemming met bijgevoegd ontwerp
van deze overeenkomst;
3. Het bijgevoegde ontwerp van het
bestemmingsplan “Kern Haaften,
herziening Buitenweg 27” in
overeenstemming met afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht voor iedereen
ter inzage te leggen.
Voor kennisgeving aannemen
1. In te stemmen met de inhoud van de
“overeenkomst werkgeverschap
combinatiefuncties Sport en Cultuur”tussen
de Stichting Welzijn Neerijnen en de
gemeente Neerijnen;
2. De overeenkomst te ondertekenen op
donderdag 20 februari 2014 om 11.00 uur,
namens het college wethouder Krook te
laten ondertekenen en hieraan een
feestelijk tintje te geven.
In te stemmen met het opzeggen van het
convenant met het Nederlandse Rode
Kruis met ingang van 1 augustus 2014, ten
behoeve van het proces opvang en
verzorging (rampenbestrijding en
crisisbeheersing)

Akkoord

Besproken, informatie per 31 december
compact opstellen met toelichting en ter
informatie aan de Raad.
Akkoord.

Akkoord.
Graag de collegeleden de informatie
toesturen over de crisis- en rampen
organisatie bij de de VRGZ. De nieuwe
organisatie functioneert aantoonbaar
adequaat. De bevolkingszorg is nu
professioneel geregeld binnen een vaste
groep van getrainde en geoefende

gemeentelijke medewerkers regio breed.

