Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 35
Maandag 25 augustus 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
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

17457

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d.18 augustus
2014
Uitnodiging voor het Oogstfeest op
donderdag 9 oktober van 15:00 –
18:30 uur in Fort Pannerden.

Vaststellen

Akkoord.

Aangeven wie gebruikt maakt van de
uitnodiging.

Wethouder Kool zal aanwezig zijn.

Uitnodiging voor het afscheid van
directeur Wil Kosterman op vrijdag
19 september van 16:00 – 18:30
uur in restaurant Den Tol,
Rijksstraatweg 80 te Meteren.

Aangeven wie gebruik maakt van de
uitnodiging.

College is verhinderd.

Uitnodiging voor een bezoek aan
de bouwplaats van de corsowagen
van corsoclub Maas en Waal op
maandag 15 september van 19:00
– 21:30 uur.

Aangeven wie gebruik maakt van de
uitnodiging.

Burgemeester en wethouder Verwoert
zullen aanwezig zijn.

0.3

2.1

2.2

Bedrijfsvoering

Dienstverlening
en Beleid

Dienstverlening
en Beleid

18085

secretaris

Wethouder
Kool

Wethouder
Kool

Uitnodiging voor het lossen van het
startschot Holland Ladies Tour

Beslissen wie het startschot zal geven.

Burgemeester zal aanwezig zijn, bij
verhindering zal wethouder Andriesse het
startschot lossen.

Werkbezoek Commissaris van de
Koning 18 september aanstaande.

Voorbereiding gesprek CdK.
BIBOB onderzoeken

Onderwerpen zijn besproken. Op 8
september as het bezoek nogmaals
agenderen, dan de onderwerpen met
toelichting door ambtelijke organisatie
afstemmen.

Verslag plaatsingsplangesprek
gemeente Neerijnen met Monet op
8 juli 2014.
VNG ledenpeiling
bestuursovereenkomst
Deltaprogramma.

Voor kennisgeving aannemen en
doorsturen aan de gemeenteraad.
Beslissing nemen over het voorstel van
Monet met betrekking tot de voorlichting.
De geel gearceerde tekstgedeeltes
bespreken.

Overzicht BIBOB onderzoeken Neerijnen
opstellen.
Voor kennisgeving aangenomen.
De Raad middels een beknopt memo
nader informeren en college is
voorstander van voorlichting door Monet.
Concept Bestuursovereenkomst is
besproken. Vooralsnog niet tekenen.

