Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 48
Dinsdag 26 november 2013 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

Vaststellen

Akkoord.

0.2
0.3

Uitnodigingen

Bespreken

Besproken.

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16488

Burgemeester

B&W besluitenlijst d.d. 19 november
2013
Toekomst gemeentelijke organisatie
gemeente Neerijnen
Uitstel aanvang verbouw schuur
Tinnegieter 2a Hellouw

Akkoord.
De termijn voor het in overeenstemming
brengen van de stal wordt verlengd van
1 december 2013 naar 1 juni 2014. In
het voorstel wordt een termijn tot 1 april
2014 genoemd. Dit in verband met het
welzijn van de dieren ten tijde van de
verbouwing (dieren mogen niet in
contact komen met kou ivm ziekten).

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16939

Kool

Indien op 1 december 2013 niet conform
de omgevingsvergunning van 2 oktober
2013 is gebouwd een
invorderingsbeschikking te nemen
(vooralsnog niet tot inning overgaan).
De termijn voor het in overeenstemming
brengen van de stal te verlengen van 1
december 2013 naar 1 april 2014. Indien
op 1 april 2014 niet is gebouwd in
overeenstemming met de
omgevingsvergunning van 2 oktober 2014
een besluit nemen inzake de inning van de
verbeurde dwangsom ad. € 15.000,00
Het advies van de commissie voor
bezwaarschriften over te nemen, te weten

Krook

Besluit op bezwaar 1e Tieflaarsestraat
ong. te Neerijnen

Akkoord

3.1

3.2

3.3

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16858

Krook

Ambtelijke reactie vergaderstukken
Programmaraad Participerend 28
november 2013

16159

Verwoert

Convenant Versterking Taalniveau

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16858

Krook

Projectorganisatie Sociaal Domein
Rivierenland

het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
Kennis nemen van de ambtelijke reactie

1. Instemmen met Convenant Versterking
Taalniveau
2. Wethouder H.A. Verwoert machtigen om
namens het college het Convenant
Versterking taalniveau te ondertekenen.
1. In te stemmen met de voorgestelde
projectorganisatie die werkt als het gaat
om de inzet van menskracht en middelen
in directe opdracht van de gezamenlijke
gemeentesecretarissen. (twee
gemeentesecretarissen gelden als direct
aanspreekpunt voor de projectorganisatie,
te weten Jan Steurrijs van gemeente
Geldermalsen (participerend) en Perry
Arissen van gemeente West Maas en Waal
(zelfredzaam)
2. In te stemmen met de totale kosten voor
het projectteam van € 702.300 en de
raming van € 75.000,- voor het werkbudget
voor de periode van 1 november 2013 tot 1
mei 2015;
3. Voor het RIW-project naast de
projectleider en assistent projectleider ook
0.2 fte in te zetten voor bovenlokale
beleidscapaciteit;
4 In te stemmen met de voorgestelde
verdeelsleutel van middelen.

Akkoord

Akkoord

Akkoord.

