Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 39
Maandag 22 september 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
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 september
2014
Uitnodiging voor avondprogramma “Er
zit muziek in de kerk “ op zaterdag 27
september 2014 in de St.
Maartenskerk te Zaltbommel om
20:00 uur.

Vaststellen

Akkoord.

Aangeven wie gebruik wil maken.

College is verhinderd.

Uitnodiging bijeenkomst “Kwetsbaar
voor fraude....?”op 9 oktober 2014 in
de Malietoren Den Haag vanaf 12:45
uur.

Aangeven wie gebruik wil maken.

College is verhinderd.

Uitnodiging kookevenement Kinder
Kookclub Haaften op 3 oktober 2014
om 17:15 uur in de Burcht van
Haaften.

Aangeven wie gebruik wil maken.

Wethouder Krook zal aanwezig zijn.

Uitnodiging voor het bijwonen van het

Aangeven wie gebruik wil maken.

Wethouder Kool zal aanwezig zijn.

afscheid van notaris Camiel van den
Eijnden op 10 oktober 2014 van 16:00
– 19:00 uur in restaurant den Tol,
Rijksstraatweg 80 te Meteren.

1.1

Bedrijfsvoering

Andriesse

2.1

D&B

15530

burgemeester

2.2

D&B

18068

Kool

2.3

D&B

14728

Verwoert

2.4

D&B

18164

Verwoert

2.5

D&B

13997

Krook

2.6

D&B

15530

Burgemeester

Aankondiging “Nieuwe blik om de
Gelderse omgevingsveiligheid” op
woensdag 19 november 2014 van
9:30 – 14:00 uur.
Programmabegroting 2015 – 2018

Informatie over de uitnodiging van de
provincie Gelderland aan Kamerleden
in verband met het werkbezoek op 3
november.
Principeverzoek.

Informatienota aankoop certificaten
Logistieke Hotspot Rivierenland.
Regionale detailhandelvisie.

Betrokkenheid WMO-raad Neerijnen
bij beleidsplan WMO en Jeugd.
Geen verdere uitstel
invorderingsbeschikking Steenweg 59

Aangeven wie gebruik wil maken.

De burgemeester en wethouder Kool
zullen aanwezig zijn.

1. De begroting 2015 vast te stellen;
2. Deze aan te bieden voor bestuurlijke
besluitvorming aan de Raad;
3. Het concept-raadsvoorstel en – besluit
vast te stellen;
4. Het voorstel en besluit eveneens aan te
bieden voor besluitvorming aan de Raad.

Akkoord.
Enkele redactionele wijzigingen worden
verwerkt in de begroting 2015. Het
concept raadsvoorstel is gewijzigd
vastgesteld.

Kennisnemen van het uitnodigingstraject
omtrent dit werkbezoek.
Instemmen met het gewijzigd
beplantingsplan voor de landelijke
inpassing van de woningen aan de
Marijkestraat 4 t/m 8 te Haaften.
Voor kennisgeving aannemen.
Instemmen met de regionale
detailhandelvisie Rivierenland “Kiezen voor
een toekomstbestendige
winkelstructuur”en deze vast te laten
stellen door de Raad.
Kennisnemen van deze memo.
Het nemen van een
invorderingsbeschikking inzake de

Een memo wordt aan de griffie gestuurd
over de actuele cijfers van de begroting
2015 in relatie tot de behandeling van het
Raadsvoorstel ombuigingen van 25
september as.
Kennis van genomen. Secretaris neemt
contact op met Provincie over eventuele
betrokkenheid van het het college van
B&W.
Akkoord.

Memo redactioneel aanpassen en
akkoord.
Akkoord.

Kennis van genomen.
Akkoord.

Waardenburg

verbeurde dwangsom Steenweg 59 te
Waardenburg niet verder uit te stellen.

