Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 35
Dinsdag 27 augustus 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

0.1

Secretaris

14499

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 20 augustus
2013
– Uitnodiging voor het bijwonen van
het afscheid van Ine Frings directeur
Regio Zuid binnen Prorail op
woensdag 11 september 2013 van
16.00 uur tot 18.00 uur in het
Museumcafé, Van Abbemuseum te
Eindhoven.
– Uitnodiging voor het feliciteren met
het behaalde jubilea van Ds. M.
Mondria die op 27 september 40 jaar
ambt vervult van herder en leraar en
het 40-jarig huwelijk van Matthijs
Mondria en Jannetje Mondria- Van
Grootheest op zaterdag 28 september
2013 van 14.00 uur tot 16.00 uur in
Hotel Restaurant De Oude
Duikenburg , Voorstraat 30 te Echteld
Beantwoording vragen van de heren

0.3

Secretaris

`

Advies

Besluit

Akkoord
– College is verhinderd.

– Burgemeester en wethouder Kool
zullen de bijeenkomst bezoeken.

Na akkoord, de beantwoording doorsturen

Antwoorden kunnen naar de griffie

Krook

Van Tellingen en Van het Hoofd
inzake reis Italië Burgemeester
Verzoek tot ondertekening van de
verklaring waarin wordt aangegeven
dat ondernemers de ruimte krijgen
voor economisch herstel door de OZB
uit niet-woningen in 2014 in onze
gemeente met hooguit het percentage
van de inflatie te laten stijgen
(micronorm)
Ombuigingen 2014

1.2

Bedrijfsvoering

1.3

Bedrijfsvoering

16448

Krook

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16095

Kool

Vergadering AB ODR 2 september
2013

3.1

Samenlevings
zaken

13997

Krook

Transitiearrangement Jeugdzorg

naar de griffie.

worden gestuurd.

Ondertekenen van de verklaring

Is niet aan de orde, de brief kan ter
kennisgeving worden gestuurd aan de
griffie.

1. Kennis te nemen van de actuele stand
van de begroting 2014;
2. Akkoord te gaan met de uitwerking van
de ombuigingen obv het
kerntakendocument;
3. Akkoord te gaan met de ombuigingen
m.b.t. De ambtelijke organisatie;
4. Eén en ander ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.
1. Kennis te nemen van de conceptagenda
van het Algemeen Bestuur
Omgevingsdienst Rivierenland
2. In te stemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten
1. Akkoord te gaan met een geleidelijke
overgang bij het Transitiearrangement
Jeugd voor het jaar 2015;
2. Akkoord te gaan met het voorstel in de
procentuele verdeling van het budget: een
budgetgarantie van 80% voor de
continuering van de zorg voor bestaande
aanbieders;
3. Akkoord te gaan met de conceptnotitie
“Een eerste aanzet tot het
Transitiearrangement Jeugdzorg”

Akkoord.
Een tweetal aanpassingen worden
afgesproken rond snippergroen en
adoptie van de rotonde. Zie daarvoor de
betreffende tekst.

Akkoord.

Akkoord.

