Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 26
Dinsdag 25 juni 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1
0.2

Secretaris
Uitnodigingen

14499

B&W besluitenlijst d.d. 18 juni 2013
- Uitnodiging voor het bijwonen van de
netwerkbijeenkomst Fruitcorso op 3
juli 2013 om 17.00 uur. Locatie wordt
nader bekend gemaakt.
- Verzoek tot het openen van het
beachvolleybaltoernooi op zaterdag
13 juli om 09.00 uur te Haaften
Subsidie RTV Betuwe

0.3

BMO

15777

Burgemeester

Advies

Besluit

Bespreken wie gebruik maakt van welke
uitnodiging

Akkoord.
– wethouder Verwoert zal
aanwezig zijn.
– Burgemeester zal openen.

1. Om RTV Betuwe alsnog een
budgetsubsidie toe te kennen van
€ 1.150,- voor het jaar 2012;
2. Om RTV Betuwe alsnog een
budgetsubsidie toe te kennen van
€ 1.150,- voor het jaar 2013;
3. Om RTV Betuwe alsnog een
budgetsubsidie toe te kennen van
€ 1.150,- voor het jaar 2014, onder
voorbehoud van het vaststellen
van deze subsidie door de
gemeenteraad in november 2013
4. Om RTV Betuwe er op te wijzen
dat conform de

1. Niet akkoord.
2. Akkoord
3. Akkoord, indien er niet
wordt bezuinigd op de
subsidie.
4. Akkoord

Pers/M
agazine

1.1

Bedrijfsvoering

16006

Burgemeester

Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken Algemeen Bestuur
Regio Rivierenland d.d. 26 juni 2013
Beslissing op het bezwaarschrift van
dhr. J.C. Koedam en dhr. S. van den
Heuvel

1.2

Bedrijfsvoering

15989

Burgemeester

1.3

Bedrijfsvoering

15757

Krook

Kerntaken document, overzicht
reacties van de fracties.

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

11971

Kool

Voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

12860

Kool

Uitwerking Woonvisie

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16095

Kool

Vergadering AB ODR 27 juni 2013

Subsidieverordening van de
gemeente Neerijnen aanvragen
voor subsidie in eng jaar deze voor
1 april in het voorgaande jaar moet
worden aangevraagd.
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.

1. het bijgevoegde
voorontwerpbestemmingsplan
buitengebied vrij te geven voor
gemeentelijke inspraak
(belanghebbenden en
ingezetenen) en het wettelijke
vooroverleg;
2. De notitie reikwijdte en
detailniveau vrij te geven voor
inspraak (een ieder) en het
wettelijke vooroverleg;
3. Tijdens de periode van inspraak
een tweetal inloopavonden te
organiseren in week 28 en week
32.
1. Akkoord te gaan met de
“Uitwerking woonvisie”;
2. De uitwerking ter vaststelling voor
te leggen aan de gemeenteraad.
1. Kennis te nemen van de
conceptagenda van het Algemeen
Bestuur Omgevingsdienst

Kennis van genomen.
Akkoord.

Er wordt een gewijzigd
raadsvoorstel (met bijlage)
opgesteld en na gestuurd
aan de griffie.
Akkoord.

Akkoord.

Kennis van genomen.

3.1

3.2

4.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewinkel
Samenlevings
zaken/
Gemeentewinkel

16020

Krook

Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken Algemeen Bestuur
GGD d.d. 1 juli 2013.

15728

Verwoert

Jaarverslag Wet kinderopvang 2012

Beheer

16167

Kool

Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken programmaraad
Bereikbaar d.d. 27 juni 2013

Rivierenland
2. In te stemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie.
Het jaarverslag Wet kinderopvang 2012
voor 2012 voor kennisgeving aannemen te
ondertekenen door
Burgemeester/secretaris en verzenden aan
de Inspectie van het Onderwijs (de digitale
rapportage wordt na akkoord bevinding
B&W ingediend) Een afschrift ter informatie
verzenden aan de Gemeenteraad.
Kennis nemen van de stukken en de
ambtelijke reactie.

Kennis van genomen.

Akkoord.

Kennis van genomen.

