Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 25 oktober 2016 om 9.30 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
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Wethouder J. Krook
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

0.2.

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

BP

–

B&W besluitenlijst 18 oktober
2016.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

n.v.t.

–-

Uitnodiging bestuurlijk miniBespreken wie gebruik maakt van
congres 'sturen op Externe
welke uitnodiging.
Veiligheid' op vrijdag 11
november van 9.00 tot 12.00 uur
in Arnhem.

– College is verhinderd.

n.v.t.

Uitnodiging VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV op
woensdag 30 november van
9.30 tot 17.00 uur in Nieuwegein

– College is verhinderd.

Uitnodiging inloopmiddag en
avond in het atelier Varik van 15
tot 21 uur.

– Collegeleden gaan de middag
bezoeken.

Uitnodiging bestuurlijk
coördinatie overleg Wabo
Gelderland op 16 december van
13 tot 15 uur.

– Burgemeester zal aanwezig zijn.

0.3

Secretaris

Wethouder
Krook

Vergaderstukken AB Werkzaak
Rivierenland op woensdag 26
oktober om 13.30 uur.

0.4

Secretaris

College

Voortgang realisatie collegeprogramma 2014-2018.

1.1

Bedrijfsvoering

Wethouder
Verwoert

Diverse verordeningen.

17520

Te bespreken.

Besproken.
Memo toesturen aan AB.

n.v.t.

1. Kennis nemen van de
voortgang van het collegeprogramma 2014-2018.
2. De voortgang ter kennisname
sturen aan de raad in de vorm
van een informatienota.

Kennis van genomen.
Duidelijk aangeven dat de
peildatum op 1 september jl. is.

Informeren.

1. De verordening Financieel
beleid en beheer 2017 (ex
artikel 212 gemeentewet) ter
vaststelling aan de raad aan te
bieden.

Akkoord.

Informeren.

2. Het controle protocol 2017 ter
vaststelling aan de raad aan te
bieden.
3. De controleverordening
gemeente Neerijnen 2017 ter
vaststelling aan de raad aan te
bieden.
1.2

Bedrijfsvoering

Wethouder
Verwoert

Najaarsnota 2016.

2.1

Dienstverlening 21429
en Beleid

Burgemeester Digitaal Opkopers Register
De Vries
(DOR).

De raad voor te stellen de najaarsnota
2016 en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen.

Akkoord.

Beslispunt college:
1. kennis te nemen van het
voorstel.
Beslispunt burgemeester:
2. In te stemmen met het laten
vervallen van het papieren
register van het Digitaal
Opkopersregister (DOR) en

Akkoord.

Informeren.

alleen het digitale gedeelte van
het systeem als doorlopend en
gewaarmerkt register te
waarmerken.
2.2

Dienstverlening 13613
en Beleid

Wethouder
Krook

Preventie alcoholmatiging in
para-commerciële horeca inzet
Iriszorg.

2.3

Dienstverlening 16877
en Beleid

Wethouder
Andriesse

Verklaring geen bezwaar
nevenvestiging OV in
Zaltbommel en in Tiel.

2.4

Dienstverlening 21334
en Beleid

Burgemeester Regionaal Investeringsfonds
(RIF).

1. Alcoholmatiging in paracommerciële horeca stimuleren
door inzet adviseur preventie
van Iriszorg.
2. In te stemmen om kansen op
het gebied van preventie en
handhaving nader te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld
voorlichting aan ouders en in
supermarkten.

Akkoord.
Middelen zijn voorgesteld in
perspectieven nota en in de
begroting 2017 opgenomen.

In te stemmen met de verklaring van
Akkoord.
geen bezwaar tot vestiging van een
nevenvestiging van het Gomarus
College in Zaltbommel en van de
vorming van een MAVO nevenvestiging
van het RSG in Tiel.
1. Instemmen met de instelling
van een Regionaal Investerings
Fonds (RIF) met de kaders,
zoals opgenomen in dit voorstel
en toegelicht in de ïnformerende notitie'.
2. In 2017 kennis te nemen van
een systeem-evaluatie over de
werking van het fonds en
afhankelijk daarvan te besluiten
over voortzetting na 2017.
3. De raad middels het raadsvoorstel te vragen in te
stemmen met de instelling van
een Regionaal Investerings
Fonds (RIF) met de kaders,
zoals opgenomen in dit voorstel

Participatietrede 1

n.v.t.

Akkoord.
Informeren.
Gezien de start is een evaluatie in
2018 voor de hand liggend.
Naast werkgelegenheid is ook
innovatie een belangrijk speerpunt.

en toegelicht in de “informerende notitie” – in 2017
kennis te nemen van een
systeem-evaluatie over de
werking van het fonds en
afhankelijk daarvan te besluiten
over voortzetting na 2017.
2.5

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Kool

Afschrift brief aan gedeputeerde Voor kennisgeving aan te nemen.
Bieze inzake dorpsvisie Hellouw.

Kennis van genomen.

n.v.t.

