Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders week 34
Dinsdag 20 augustus 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
Loco-secretaris A. Schol

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

B&W besluitenlijst d.d. 13 augustus
2013

0.2
0.3

Uitnodigingen
Griffie

16042

Burgemeester

Stukken Presidium 22 augustus 2013

Ter kennisname

vka

1.1

Bedrijfsvoering

16232

Burgemeester

Programmabegroting 2014,
meerjarenraming 2015-2017
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Zienswijze aanvullen met:
– taakstellende bezuiniging van 5% op
de gemeentelijke bijdrage.
– als de brandweerzorg in de regio
gelijkgeschakeld is zal de gemeentelijke
bijdrage eveneens gelijkgeschakeld
moeten worden naar een bedrag per
inwoner.

1.2

Bedrijfsvoering

16448

Krook

Ombuigingen 2014

1. In te stemmen met de begroting 2014 en
kennis te nemen van de meerjarenraming
2015-2017 Veiligheidsregio GelderlandZuid, met de kanttekening in de in te
dienen zienswijze dat overschotten worden
uitgekeerd aan de gemeenten;
2. Bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit
inzake de begroting 2014 Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid voor te leggen in de
raadsvergadering van 26 september 2013.
1. kennis te nemen van de actuele stand
van de begroting 2014;
2. Akkoord te gaan met de uitwerking van
de ombuigingen obv het
kerntakendocument;

Akkoord

1. Akkoord
2. Akkoord
Als kanttekening opnemen dat als een
ombuiging niet gerealiseerd wordt

3. Akkoord te gaan met de ombuigingen
m.b.t. De ambtelijke organisatie;

1.3

Bedrijfsvoering

9892

Verwoert

Informatienota Voorlopige
eindafrekening MFC Haaften

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

10623

Kool

Bestemmingsplan WaardenburgWest

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16015

Krook

Visiedocument en Aanpak Brede
Impuls Combinatiefuncties Sport &
Cultuur

4.1

Beheer

15085

Kool

WRP 2013 t/m 2017

Informatie uit het College/ Vragen
Raad

4. Één en ander ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.
Kennisnemen van de Informatienota
De raad voor te stellen om het
bestemmingsplan Waardenburg-West
gewijzigd vast te stellen, conform de
wijzigingen uit de reactienota en de
ambtshalve wijzigingen. Verwezen wordt
naar bijgevoegd raadsvoorstel en
reactienota.
1. In te stemmen met visiedocument en
aanpak Brede Impuls Combinatiefuncties
Sport & Cultuur
2. Visiedocument ter kennis te brengen
van de raad.
1. Het WRP 2013 t/m 2017 ter vaststelling
aan te bieden aan de raad;
2. De verordening op de afvoer van
afvloeiend hemelwater of grondwater en de
rioolaansluitverordening gemeente
Neerijnen 2013 ter vaststelling aan de
bieden aan de raad.

aanvullende ombuigingen gezocht
moeten worden.
3. Gedeelte mbt de ambtelijke
organisatie wordt herschreven.
Portefeuillehouder en secretaris werken
bestuursopdracht organisatie verder uit.
4. Voorstel komt terug in
Collegevergadering van 27 augustus.
In september informatienota aan de
raad met de stavaza van het MFC
Haaften.
Akkoord

Akkoord
Visiedocument na enkele aanpassingen
iom portefeuillehouder ter kennis
brengen van de raad.
Akkoord
Raadsvoorstel wordt aangepast nav de
laatste doorrekening van het rioolrecht.

Geen informatie uit het College aan
raad.

