Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag19 september 2017 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst
12 september 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

Uitnodiging
belanghoudersbijeenkomst
over de Toekomst van
Wonen op het Platteland op
maandag 20 november van
17:00 – 20:15 uur + buffet in
het Toverbal theater,
Waterstraat 7 te Benden
Leeuwen.

Burgemeester De Vries,
wethouder Andriesse, wethouder
Kool, gemeentesecretaris Vonk

Uitnodiging voor congres
Handhaving en Naleving op
dinsdag 31 oktober van
17:00 – 21:00 uur + diner
Congrescentrum ‘sHertogenbosch.

v.k.a.

Uitnodiging bijeenkomst
‘Tango van wethouder en
ambtenaar’ op 11 oktober

Wethouder Andriesse, wethouder
Kool, gemeentesecretaris Vonk

van 17.00-20.0 uur in
Zaltbommel
1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening 22655- KK
en Beleid
24479

2.2

23089 RV

Dienstverlening 22971- KK
en Beleid
24467

Vaststellen Raadsvoorstel
begroting 2018-2021

Het college heeft het Raadsvoor- Instemmen met het bijgevoegd
stel ter vaststelling van de proraadsvoorstel.
grammabegroting 2018 en de
meerjarenraming 2019-2021
vastgesteld ter aanbieding aan de
Raad.

Akkoord na aanpassing

Verzoek voor een bijdrage
voor een AED inclusief
buitenkast voor Opijnen, Est
en Heesselt.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. In de dorpen Est,
Opijnen en Heesselt willen
inwoners graag een AED in een
buitenkast op een centrale
toegankelijke plaats in het dorp.
Een AED (automatische externe
defibrillator) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een
hartstilstand. Er is in ieder dorp
een groep vrijwilligers die een
training gaat volgen om het
apparaat te kunnen bedienen, en
zo in staat kan zijn het verschil te
maken in de eerste minuten na
een harstilstand. De dorpen
ontvangen een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

1. In te stemmen met een bijdrage
van 12.500,00 euro uit het
leefbaarheidsfonds om in de drie
genoemde dorpen een AED met
buitenkast te plaatsen, en
opleidingen tot burgerhulpverleners
te faciliteren en voor servicekosten.

1. College heeft een positieve
1
grondhouding ten opzichte van dit
initiatief en beslist positief, in
afwijking van de criteria.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.

1. Niet in te stemmen met een
1. akkoord
bijdrage van 25.000,00 euro uit het
leefbaarheidsfonds voor het
oprichten van een gymvereniging in

Verzoek bijdrage
leefbaarheidsfonds: Meer
bewegen voor jong en oud
Waardenburg.

1

2. Zorgen voor een dekkend
netwerk van vrijwilligers die AED
mogen hanteren.

1

Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. De initiatiefnemers
willen de bijdrage gebruiken om
een gymvereniging op te richten in
Waardenburg. Het verzoek
voldoet niet aan de gestelde
spelregels. Omdat het plan wel
een positieve bijdrage kan leveren
aan de leefbaarheid worden de
initiatiefnemers uitgenodigd voor
een gesprek.

Waardenburg.
2. In te stemmen om de
2. akkoord
initiatiefnemers ambtelijke
ondersteuning aan te bieden omdat
het oprichten van een
gymvereniging wel een positieve
bijdrage kan leveren aan
leefbaarheid.

2.3

Dienstverlening 23197- KK
en Beleid
24463

Leefbaarheidsfonds verzoek
tot bijdrage voor organisatie
darttoernooien in
Keijsershof.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Een groep darters wil
de bijdrage gebruiken om de
dartborden in het Dorpshuis
Keijsershof uit Opijnen vervangen.
Het verzoek voldoet niet aan de
spelregels.

1. Niet in te stemmen met een
bijdrage van 375,00 euro uit het
leefbaarheidsfonds voor het
vervangen van dartborden in het
dorpshuis Keijsershof.

1. akkoord

1

2.4

Dienstverlening 23207 TK
en Beleid

Informatie betreffende
verweerschrift Windpark
Deil.

Verstuurde verweerschrift
windpark Deil.

Kennis nemen van de informatie.

Kennis genomen van het
verweerschrift.

–

2.5

Dienstverlening 00727- TK
en Beleid
24620

Memo discounter op
Klingelenberg

Memo versturen naar
gemeenteraad

Akkoord na aanpassing

