Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 52
Maandag 22 december 09.30 uur op het landgoed Bloemfontein, Hooiakker 2 te Heesselt.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen (vakantie)
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook (vakantie)
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak
nummer

0.1

Secretaris

14499

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 15 december
2014
Uitnodiging voor het bijwonen van de
jaaravond brandweer Neerijnen op
vrijdag 9 januari 2015.
De avond vindt plaats in de Toevershof
Walgtsestraat 5 te Varik en begint om
19:30 uur.

Vaststellen van de besluitenlijst

Akkoord.

Bespreken wie gebruik maakt van de
verschillende uitnodigingen

– Burgemeester en wethouder Kool zijn
aanwezig.

Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Zaltbommel op
maandag 5 januari 2015 in het stadhuis
aan de Markt in Zaltbommel.
Aanvang 19:00 uur.

– Wethouder kool zal aanwezig zijn.

Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Lingewaal op
maandag 5 januari 2015.
De receptie vindt plaats in het

– Wethouder Andriesse zal aanwezig zijn.

gemeentehuis te Asperen,
Raadhuisplein 3.
Aanvang 19:30 uur.

1.1

Bedrijfsvoering

4174

Wethouder
Andriesse

2.2

Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid

15807

Wethouder
Kool
Wethouder
Krook

2.3

18251

Uitnodiging voor het voorleesontbijt op
21 januari 2015.
Het ontbijt vindt plaats bij de
peuterspeelzaal 't Olifantje en begint
om 8:45 uur.

Wethouder Andriesse is aanwezig.

Vooraankondiging voor een
netwerkbijeenkomst van de
Ondernemersvereniging Neerijnen op
dinsdag 3 maart 2015 om 17:00 uur in
het Kulturhus Burcht van Haeften.

Burgemeester en de wethouders Kool en
Verwoert zullen aanwezig zijn.

Aankondiging aan de wethouders en
beleidsafdelingen Welzijn voor een
informatiebijeenkomst provinciale
ondersteuning en subsidies 2015.
De bijeenkomst vindt plaats op 22
januari 2015 van 14:00 tot 16:00 uur in
het Provinciehuis.
Aanwijsbesluiten 2014 en 2015.

DVO 2015.
Mandaatverlening beschermd wonen
en maatschappelijk opvang.

Wethouder Krook zal aanwezig zijn.

Op basis van de Budgethoudersregeling
2014 budgethouders aanwijzen conform
de bijgevoegde aanwijzingsbesluiten
voor 2014 en 2015.
Instemmen met en vaststellen van de
DVO 2015.
In te stemmen met mandaatverlening
aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Neerijnen, conform bijgevoegd
mandaatbesluit, ten behoeve van
beschermd wonen en maatschappelijke
(vrouwen)opvang.
Deze mandaatverlening is onder
voorbehoud van de instemming van de

Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.

2.4

Dienstverlening
en Beleid

18276

Wethouder
Krook

Nadere beleidsregels Participatiewet.

gemeente Nijmegen (als
gemandateerde).
De volgende Nadere beleidsregels
Neerijnen in het kader van de
Participatiewet vast te stellen:
a. Richtlijn boete oplegging
Participatiewet (IOAW,IOAZ) Neerijnen.
b. Beleidsplan tegenprestatie 2015.
c. Beleidsregels individuele
inkomenstoeslag 2015.
d. Beleidsregels kostendelersnorm
Participatiewet 2015 Neerijnen.
e. Handhavingsplan Participatiewet
Neerijnen 2015.
f. Nadere uitvoeringsrichtlijn flexibele
uitvoering bij tijdelijk werk.

Akkoord.

De gemeenteraad te informeren d.m.v.
bijgevoegde informatienota.
2.5

Dienstverlening
en Beleid

12052

Wethouder
Andriesse

Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE).

In te stemmen met het bijgevoegde
“Plan van aanpak voor- en
vroegschoolse educatie 2015”.
Het bijgevoegde “Plan van aanpak vooren vroegschoolse educatie 2015”ter
kennisname naar de raad te sturen, als
bijlage van een informatienota.

Akkoord.

