Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 25
Maandag 16 juni 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 J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Loco-secretaris J.W. Vonk-van Meteren
Afwezig:
Wethouder T. Kool
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

14499

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 2 juni en 10
juni 2014.

De besluitenlijsten vaststellen.

Uitnodiging van De Wittenberg om
een bezoek te brengen met het
voltallig college en te lunchen.

Bespreken wie gebruik wil maken van de
uitnodiging.

– 2 juni: vastgesteld met aantekening:
2.2: afsprak = afspraak
2.3: aanpassing tekstueel: Burgemeester
vraagt via presidium aandacht voor
informatieverstrekking richting
Gemeenteraad de komende periode
N.a.v.: het proces rond
informatieverstrekking transities gaat via
reguliere commissievergaderingen.
– 10 juni: vastgesteld
Voltallig college, aansluitend aan een
b&w vergadering (1300-1500).

Presentiekaart ALV VNG dd 18 juni
2014.

Burgemeester mandateren door middel
van het tekenen van de presentiekaart.

Akkoord

Uitnodiging voor het bijwonen van

Aangeven wie er gebruik wil maken van de

Wethouder Krook, afhankelijk van zijn

het NK tijdrijden 2014 op woensdag
25 juni vanaf 16:00 uur.

uitnodiging.

agenda, eventueel volgende week terug
in het college.

Uitnodiging van de ODR voor een
hernieuwde kennismaking

Bespreken wie gebruik wil maken van het
aanbod.

Vka.

1.1

Bedrijfsvoering

17390

Wethouder
Andriesse

Effecten Meicirculaire.

Informatienota met effecten Meicirculaire
2014 ter kennis brengen aan de Raad.

Akkoord met toevoeging bij toelichting
Overheveling buitenonderhoud po/so dat
aangezien onderwijshuisvesting een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
schoolbesturen en gemeente overleg
gevoerd zal worden met de
schoolbesturen
over de financiële gevolgen van deze
wetswijziging.

2.3

Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid
Dienstverlening
en Beleid

17971

Wethouder
Kool
Burgemeester

Straatnaamgeving Waardenburg.

Akkoord

Wethouder
Krook

Continueren gezondheidsbeleid.

De nieuwe openbare ruimte op de locatie
Steenweg 57 de naam “de Vergt”geven.
Vaststellen privacyreglement
basisregistratie personen Neerijnen 2014.
Aan de raad voor te stellen het huidige
gezondheidsbeleid te continueren tot 1
januari 2016.

2.4
2.5

2.6

2.7

Dienstverlening
en Beleid

Dienstverlening
en Beleid

17806

17737

Wethouder
Krook

Wethouder
Andriesse

Privacyreglement BRP.

Jaarverslag Wet Kinderopvang
2013.

Conceptbrief aan Bibliotheek.

In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel.
Het jaarverslag Wet Kinderopvang 2013
voor kennisgeving aan te nemen, te
ondertekenen door burgemeester en
secretaris en verzenden aan de Inspectie
van het Onderwijs (de digitale rapportage
wordt na akkoord bevinding B&W
ingediend).
Een afschrift ter informatie verzenden aan
de Gemeenteraad.
Inhoud van de brief bespreken.

Akkoord
Akkoord met toevoeging dat gemeente bij
opstellen beleid 2016 aan de voorkant
van het proces betrokken wil worden en
input wil leveren.
Akkoord, college heeft jaarverslag
vastgesteld.

Akkoord
Mail versturen met kleine tekstuele
aanpassing.

2.8

Dienstverlening
en Beleid

17660

Wethouder
Andriesse

Verkoop kunst zolder gemeentehuis.

Alsnog instemmen met het om niet
beschikbaarstelling van de kunstwerken.

Akkoord.
– verantwoording via jaarrekening 2014.
– Actie: resterende kunstwerken in beeld
brengen qua eigendom.

