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BESLUITENLIJST
Van de vergadering van
Burgemeester en wethouder

Van 19 november 2013
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Bespreken

Datum vergadering B&W
Volgnummer agenda
Beslissing B&W

S
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Akkoord

: 26 november 2013
2 0.1
:

Aanwezig:
Wethouder T. Kool
-Wethouder J. Krook
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Ven/voert
Secretaris P.W. Wanrooij
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Algemeen/BMO
Bedrijfsvoering
Ontwikkeling en Toezicht
Samenlevingszaken/Gemeentewinkel
Beheer
Bureau IVR
Brandweer
VERTROUWELIJKE STUKKEN

Vastgesteld in de vergadering van
november 2013
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burgemeester
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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 47
Dinsdag 19 november 2013 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Ven/voert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

.

Afdeling

Zaak

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 12 november
2013

Vaststellen

Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst
GEO-informatie op 11 december 2013
van 17.00 uurtot 19.00 uur in de

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging

Akkoord.
Wethouder Krook zal de ALV van de
VNG bijwonen, hij is gemachtigd te
stemmen.
College is verhinderd.

l'\UlTlmel'

Secretaris

02

14499

Uitnodigingen

-

Cantharel te Apeldoorn
Uitnodiging voor de bijeenkomst
m.b.t. De sluiting van de Kamer van
Koophandel vestiging Tiel op 29
november 2013 van 17.00 uur tot
19.30 uur aan de Laan van Westroyen
te Tiel
Notitie “Verder in Neerijnen"

-

-

03

12

Secretaris

Bedrijfsvoe ring

2856

Burgemeester

Dienstverleningsovereenkomst
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bed rijfsvoe ring

17107

Krook

Boardletter 2013

-

Bespreken

De Dienstverleningsovereenkomst met de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vast te
stellen
1. ln te stemmen met de informatienota
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Wethouder Kool zal aanwezig zijn.

College kan zich vinden in de notitie.
Portefeuillehouder Verwoert zal deze
laten doorsturen naar de griffie.
Aanhouden.

Akkoord.
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Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering
Samenlevings
zaken/Gemee
ntewinkel

17175
16845
/2824

Kool

Overdracht taken naar AVRI en ODR

Burgemeester

Raadsinformatienota inzake Wet
openbaarheid van bestuur
Deelname project kwaliteit van
schoolgebouwen

Verwoert

met de reactie van het College op de
aandachtspunten in de Boardletter 2013;
2. De Boardletter 2013 en de
informatienota met reactie door te sturen
voor behandeling in de Commissie Bestuur
van 4 december a.s.
Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te
stellen en door te zenden naar de griffie
voor behandeling in de gemeenteraad van
19 december 2013
Na akkoord informatienota doorsturen aan
'

griffie
1. ln te stemmen met deelname aan
project St. Fluvium/De Kok & Partners voor
de opzet en uitwerking van het
businessplan om te komen tot

Opstellen begeleidende reactie namens
college, Neerijnen is in control.

Besproken, college kan zich vinden in
het voorstel, de definitieve tekst wordt
digitaal voorgelegd.

Akkoord, naar de griffie.

Akkoord

toekomstbestendige scholen
2. ln te stemmen met een bijdrage in de
kosten tot een bedrag van ë 12.750,- ten
laste van de post onderhoud buitenkant
Beheer

16068

Kool

Groenplan Neerijnen “Ruimte voor
Groen”

schoolgebouwen
1. De structuur elementenkaart Neerijnen
met bijbehorende ambitieniveaus ter
vaststelling aan te bieden aan de Raad;
2. Het Groenplan Neerijnen “Ruimte voor
Groen"ter vaststelling aan te bieden aan de

Aangepast voorstel is akkoord.'
Portefeuillehouder Kool zal het akkoord
geven voor definitief voorstel.

Raad;
3. De raad te adviseren een eenmalig
krediet ter beschikking te stellen van
E 5.000,00 voor het opstellen van een
monumentale bomenlijst Neerijnen

Rondvraag
Brief van de twee stichtingen van het
Kulturhus in Haaften over de
ontsluiting

Antwoord brief bespreken
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Conform voorstel

