Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 22 maart 2016 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 Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

21439

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Bedrijfsvoering

17206

2.1

Dienstverlening 21530
en Beleid

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 15 maart Vaststellen
2016 en actielijst

Akkoord.

– Uitnodiging voor de
– Aangeven wie namens het college
presentatie van het 56e
aanwezig is en ook aangeven of de
Fruitcorso op donderdag 7 april partner mee gaat.
2016 om 20.00 uur in de
Schouwburg Agnietenhof te Tiel;

– Wethouder Krook zal aanwezig
zijn.

– Uitnodiging voor de
afscheidsdienst van Ds. M.
Mondria op donderdag 7 april
2016 om 19.30 uur,
gereformeerde gemeente,
Dorpsstraat 1 te Waardenburg
1.1

Advies

– Aangeven wie gebruik maakt van
deze uitnodiging

– Burgemeester en wethouder Kool
zijn aanwezig.

Burgemeester Archiveren website

GW Crossmedia opdracht geven voor
het archiveren van de website conform
de bijgaande opdrachtbevestiging

Akkoord.

Wethouder
Kool

Indien er een verzoek komt voor een
bestemmingsplanprocedure waardoor
het glastuinbouwbedrijf her bestemd
kan worden tot bedrijventerrein hieraan
niet meewerken gelet op het te
verwachten bezwaren van de Provincie

Akkoord.

PV Karnheuvelsestraat 1 Est

BP

Informeren

Gelderland tegen een dergelijk
bestemmingsplan
2.2

Dienstverlening 13997
en Beleid

Wethouder
Krook

Toetreding (nieuwe)
1. In te stemmen met de mogelijkheid
Akkoord.
zorgaanbieders per 1 april 2016 tot het verkrijgen van een
Raamovereenkomst per 1 april 2016
voor zorgaanbieders die in 2015 al een
contract hadden met de gemeente maar
die niet hebben meegedaan met de
aanbesteding in november 2015. tevens
de mogelijkheid bieden aan
zorgaanbieders die per 1 januari 2016
een contract hebben met de gemeente
om hun productenaanbod te vergroten;
2. De inkoopadviseurs werkzaam voor
het programmabureau Jeugd/Wmo te
mandateren voor het verrichten van
(rechts)handelingen en het nemen van
besluiten die samenhangen met de
Nationale aanbesteding en gunning van
diensten in verband et de uitvoering van
de jeugdwet en Wmo 2016;
3. Dit mandaat te verlenen met
inachtneming van de Nota inkoop Wmo
en Jeugdhulp 2016 en aanverwante bij
deze aanbesteding behorende stukken;
4. Alleen die handelingen onder het
mandaat te laten vallen die binnen de
begroting van de gemeente Neerijnen
vallen;
5. Het mandaat te verlenen onder
voorbehoud van de vereiste
mandaatinstemming zoals bedoeld in
artikel 10:4, lid 12 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb);
6. Dat het mandaat alleen betreft
mevrouw E.J. van hal, werkzaam bij de
gemeente West Maas en Waal en de
heer R. Wammes, werkzaam bij
Inkoopbureau Regio Rivierenland.

2.3

Dienstverlening 15807

Wethouder

Reactie op jaarrapportage 2015 1. Kennis nemen van en instemmen met Akkoord.

2.5

en Beleid

Kool

Avri

de reactie op de jaarrapportage van Avri
over 2015;
2. Bijgevoegde (beknopte)
informatienota ter kennisname sturen
aan de raad.

Dienstverlening 21573
en Beleid

Wethouder
Kool

PV Gasthuisstraat 17
Waardenburg

Indien er een verzoek komt voor een
omgevingsvergunning waarmee op
grond van artikel 16.3 lid e van het
bestemmingsplan de woning
Gasthuisstraat 17 te Waardenburg
gesplitst kan worden hieraan
meewerken door voor deze splitsing
een woning beschikbaar te stellen.

Akkoord.

