Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 44
Maandag 27 oktober 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
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

14499

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 20 oktober
2014
Uitnodiging voor de bijeenkomst
van de regio Rivierenland op
maandag 24 november as van
17:30 tot 21:00 uur.

Vaststellen

Akkoord.

Aangeven wie er gebruik maakt van deze
uitnodiging.

– De burgemeester, Wethouder Verwoert
en wethouder Andriesse zullen aanwezig
zijn.

Uitnodiging voor de Regiomiddag
op 11 november as van 12:30 tot
16:00 en de miniconferentie vanaf
16:30 uur.

Aangeven wie er gebruik wil maken van de
lunch.

Uitnodiging voor de
beeldvormingsavond Buitengebied
Tiel op 5 november as in de
raadzaal Ambtmanstraat 13, Tiel
om 19:30 uur.
Brief van de Commissaris van de
Koning met betrekking tot het
voorlopig niet open stellen van de

Aangeven wie naar deze avond gaat.

De collegeleden zijn aanwezig.

1.1

Bedrijfsvoering

College is verhinderd, verzoek is een
ambtelijke afvaardiging.

Kennis nemen van deze brief.

Kennis van genomen.

1.2

Bedrijfsvoering

2.2

Dienstverlening
en Beleid

burgemeester
13875

Wethouders
Krook/Kool

burgemeestersvacature gemeente
Neerijnen.
Nieuwjaarsreceptie.
Verlenging
samenwerkingsovereenkomst
Regiotaxi.

De datum van donderdag 8 januari voor de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Neerijnen vast te stellen.
Akkoord te gaan met het voorstel van de
provincie om de
samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi
Gelderland 2013-2015 met één jaar te
verlengen tot 01-01-2017.

Akkoord.
Akkoord.

Akkoord te gaan met het voornemen van
de provincie om het contract met het
callcenter met één jaar te verlengen tot 0101-2017.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

13997

Burgemeester
/ Wethouder
Krook

2.4

Dienstverlening
en Beleid

18251

Wethouder
Krook

2.5

Dienstverlening
en Beleid

18091

Wethouders
Krook en
Andriesse

Overeenkomst met bureau
Jeugdzorg Gelderland over de
uitvoering van jeugdbeschermingsen jeugdreclasseringsmaatregelen.
Inkoop Generalistische Basis Jeugd
GGZ

Begroting GGD 2015.

Akkoord gaan met de bevriezing van de
provinciale bijdrage op het niveau van
2013 met ingang van 1 januari 2015.
In te stemmen met de overeenkomst
Jeugdbescherming en Spoedeisende Zorg
voor de periode 1 januari 2015 tot en met
31 december 2016.
Een raamovereenkomst (met daarin
opgenomen de tarieven en het maximaal
af te nemen volume/aantal trajecten,
zonder afnamegarantie) aan te gaan met
de volgende aanbieders voor het
uitvoeringsjaar 2015 (zie bijlage 1: lijst met
aanbieders en geoffreerde bedragen).
Aan de raad voor te stellen om
voorwaardelijk in te stemmen met de
begroting 2015 GGD Gelderland Zuid.
Aan de raad voor te stellen om aan het
Algemeen Bestuur van de GGD voor te
stellen om een taakstellende bezuiniging
van 5% te realiseren ingaande in het
begrotingsjaar 2015 om de gemeentelijke

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
Graag voor college een overzicht van de
financiële ontwikkeling rond
logopedie/GGD in de afgelopen vier jaar.

2.6

Dienstverlening
en Beleid

2.7

Dienstverlening
en Beleid

18255

Wethouder
Krook

Keijsershof Opijnen

Wethouder
Krook

Subsidiëring continuïteit en
innovatie jeugdzorg 2015

bijdrage te drukken.
1. Overgaan tot betaling van de
openstaande facturen die betrekking
hebben op achterstallig loon en
loonbelasting ingediend door het voormalig
bestuur van stichting Keijsershof Opijnen;
2. Het voormalig bestuur telefonisch
informeren over het collegebesluit. De
facturen worden door de gemeente
rechtstreeks aan de betrokkenen betaald.
Verder zal er geen correspondentie plaats
vinden.
1. Subsidie verlenen en afwijzen op grond
van het Tijdelijk subsidiekader continuïteit
jeugdzorg 2015 aan aanbieders Jeugd en
Opvoedhulp conform bijgaand Overzicht 1
en Overzicht 2
2. Subsidie verlenen en afwijzen op grond
van het Tijdelijk subsidiekader innovatie
jeugdzorg 2015 aan Jeugdzorgaanbieders
conform bijgaand Overzicht 3
3. Incidentele subsidie verlenen conform
bijgaand Overzicht 1 en Overzicht 2
4. Subsidiebeschikkingen op grond van de
tijdelijke subsidiekaders continuïteit en
innovatie 2015 en de incidentele subsidie
te sturen met vermelding van het
begrotingsvoorbehoud;
5. Kosten van de subsidieverstrekking te
financieren uit de daarvoor ontvangen
Rijksbudgetten;
6. De Gemeenteraad informeren over de
uitkomsten van subsidieverlening
continuïteit jeugdzorg en innovatie.

Akkoord.
Brief van college ter bevestiging aan
bestuur over de coulance afspraak en dat
er geen rol voor de gemeente is t.a.v. de
exploitatie van dorpshuizen.

Akkoord.

