Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 4
Dinsdag 20 januari 2014 09.30 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

Zaaknummer

0.1

Secretaris

17457

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 13 januari
2014
– Verzoek om aanwezigheid
collegelid bij carnavalsvereniging
Varkens- en Kraaienland op
zaterdag 1 maart 2013 om 15:00
uur in de Toevershof te Varik

Vaststellen

Akkoord.

Bespreken wie namens het college van
welke uitnodiging gebruik maakt.

– Burgemeester verzorgt een voorwoord
in de gids. Wethouder Verwoert zal
aanwezig zijn om 15.00 uur.

– Uitnodiging tot deelname aan NL
doet op vrijdag 21 maart 2014 van
09.00 uur tot 14.00 uur bij De
Wittenberg te Haaften;

– NL Doet, wethouders Verwoert en
Krook en de burgemeester zullen
aanwezig zijn in De Wittenberg.

– Uitnodiging voor de onthulling van
het ontwerp voor de corsowagen op
21 februari 2014 in het Dorpshuis
Toevershof te Varik.

– Wethouder Verwoert zal aanwezig zijn
bij de onthulling van het ontwerp.

– Uitnodiging voor de
eindconferentie “De Kracht van

– College is verhinderd.

buurtontmoeting” op woensdag 29
januari 2014 van 19.30 uur tot
22.00 uur in de aula van het R.S.G.
Lingecollege, Heiligestraat 78 in
Tiel;
– Uitnodiging voor het bijwonen
van het afscheid van Gerda
Niemeijer die Regio Rivierenland
gaat verlaten. Het afscheid vindt
plaats op donderdag 30 januari
2014 van 6.00 uur tot 18.00 uur in
de kantine van het Regiokantoor
J.S. De Jongplein 2 te Tiel.

– Wethouder Verwoert en de
burgemeester zullen aanwezig zijn.

– Uitnodiging van de OVN voor het
bijwonen van de bijeenkomst over
erfrecht van The Lions Club op
dinsdag 21 januari 2014 om 20.00
uur in het Stroomhuis te Neerijnen

– College is verhinderd.

1.1

Bedrijfsvoering

16746

Kool

– Uitnodiging van Muziekvereniging
“Nieuw Leven”voor het bijwonen
van het concert op zaterdag 25
januari 2014 om 19.30 uur in het
Kulturhus Haaften
Klachtprocedure Van Waarden

1.2

Bedrijfsvoering

12285

Burgemeester

Verlenging contract BDU

2.1

Dienstverlening
en Beleid

14728

Verwoert

Organisatieontwikkeling Logistieke
Hotspot Rivierenland

1. Kennis te nemen van het rapport van de
Nationale Ombudsman inzake de klacht
van de heer Van Waarden;
2. Het rapport ter kennisname aan de raad
toe te sturen
Het contract met BDU (Nieuwsblad
Geldermalsen) voor de wekelijkse
informatierubriek voor 2014 te verlengen
tegen een tarief van € 0,20 per millimeter
1. Instemmen met de ontwikkeling van de
organisatie van de LHR van (thans) project
van het Programma Welvarend naar een

Akkoord.
College wil een inhoudelijke reactie
uitdoen aan Van Waarden. Concept
graag ter vaststelling in komende
collegevergadering.
Akkoord.

Akkoord.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

16625

Krook

Informatiebeveiliging Suwinet door
gemeenten

2.3

Dienstverlening
en Beleid

13978

Kool

Vaststelling bestemmingsplan “Kern
Varik herziening Walgtsestraat”

zelfstandige Stichting LHR, die als enig
aandeelhouder optreedt van een op te
richten Programmabureau LHR BV;
2. Voor elke bedrijf van buiten de regio dat
zich vestigt op grond van de gemeente een
fee op de grondtransactiekosten aan het
programmabureau LHR BV betalen, te
dekken vanuit de grondexploitatie;
3. Instemmen met een jaarlijkse bijdrage
van € 2.250,00 per jaar aan de Stichting
LHR voor een periode van vier jaar.
1. Instemmen met de inhoud van de
Informatienota d.d. 9 januari 2014 over
Informatiebeveiliging Suwinet door
gemeenten;
2. De informatienota ter kennisneming
toezenden aan de gemeenteraad en de
leden van de commissie Welzijn
1. Het bestemmingsplan “Kern Varik,
herziening Walgtsestraat”aan de
gemeenteraad aan te bieden voor
ongewijzigde vaststelling;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.

Akkoord.

Akkoord.

