Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 27 februari 2018 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. Krook
Secretaris J.W. Vonk van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(KK)
(JV)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld
1.2 Inkoop- en
aanbestedingsbeleid;
besluit aanvullen: met
inachtneming van het gesloten
convenant met VNO/NCW. In
West Betuwe verband wordt de
bepaling ‘regionaal’
opnieuw bepaald.

–

B&W besluitenlijst 20
februari 2018

Aanvulling op besluitenlijst nav
gezamenlijke collegevergadering
van 20/2/2018:
Het college besluit BWB opdracht
te geven om de centrale
ondersteuning en projectleiding
(tot 30/6/18) voor de
implementatie van de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te
leveren aan de gemeenten.
Het college stemt in met het West
Betuwse aandeel van de totale
implementatiekosten tot een
bedrag van € 73.000 en deze

kosten mee te nemen in de
eerste voortgangsrapportage
West Betuwe en mandateert het
OGS IM/ICT tot opdrachtgever
van de implementatie AVG.
0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– BNG aandeelhoudersvergadering 19 apr. Den
Haag

– bericht van verhindering sturen

– Kunsten ‘92: uitreiking
BNG erfgoedprijs 29 mrt.
Zutphen

– vka

– Expositie ‘twee in één’ 2
mrt. Tiel

– vka

– Bestuurlijke masterclass
‘wijsheid als kompas in
onzeker tijden van transitie’
apr., sept., okt.

– vka

– Informatieavond Sky of
Hope 8 mrt. Vuren

– college is verhinderd

2.1

Dienstverlening 22087 TK
en beleid

Stand van zaken
vergunning champost 2e
Tieflaarsestraat Neerijnen

Stand van zaken vergunning
champost 2e Tieflaarsestraat
Neerijnen.

Kennis nemen van de stand van
zaken beroep op vergunning voor
opslag champost en
ontwikkelingen.

vka

2.2

Dienstverlening 22292 TK
en beleid

Subsidie kerk Varik

De gemeente onderzoekt de
mogelijkheden om een extra
subsidie beschikbaar te stellen
voor de kerk aan de Kerkstraat in
Varik.

Met de kerkrentmeesters van de
In eerste instantie een ambtelijk
kerk in Varik bespreken of er
gesprek voeren met het
mogelijkheden zijn om de werkKerkbestuur.
zaamheden te financieren indien de
gemeente een extra bijdrage
beschikbaar stelt, zoals in dit
advies genoemd, voor het
vervangen van de dakbedekking op
de kerk.

2,3

Dienstverlening 18205 KK

Intrekken ingebrekestelling

Brief aan college B&W Tiel

Kennisnemen van brief

vka

–

1

en beleid
3.1

Bureau/IVR

DVO Sociaal Domein TielNeerijnen
23525 BUR

betreffende ingebrekestelling DVO
Sociaal Domein Tiel-Neerijnen

Advies AB VRGZ en DVO 1 Advies Algemeen Bestuur Veiligmaart 2018
heidsregio Gelderland-Zuid en
Districtelijk Veiligheids Overleg
d.d. 1 maart 2018.

Kennis nemen van het advies.

vka

–

