Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 40
Maandag 29 september 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 J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

Vaststellen

Akkoord

1.1

Bedrijfsvoering

18116

B&W besluitenlijst d.d. 22 september
2014
Besluit op bezwaar Wob verzoek.

Kennisnemen van het advies van de
commissie voor bezwaarschriften dd 15
september 2014.

Akkoord

burgemeester

2.1

D&B

8169

Wethouder
Andriesse

Vaststelling verordening
leerlingenvervoer Neerijnen 2015.

2.2

D&B

18187

Wethouder
Andriesse

Startnotitie subsidiebeleid.

Overeenkomstig het advies van de
commissie:
– het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
De raad voor te stellen de Verordening
Leerlingenvervoer Neerijnen 2015 vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening leerlingenvervoer Neerijnen
2008.
In te stemmen met bijgevoegde startnotitie
over het subsidiebeleid.

Akkoord, aan het raadsvoorstel een
lijstje met wijzigingen tov oude
verordening toevoegen. In het
raadsvoorstel een zin toevoegen dat een
balans moet worden gezocht tussen
wettelijke verplichtingen en eigen
verantwoordelijkheid van ouders.
Het subsidiebeleid is onlosmakelijk
verbonden met de toekomstvisie van de
gemeente. Daarom via een

De raad voor te stellen in te stemmen met
bijgevoegde startnotitie over het
subsidiebeleid.

informatienota de raad onderstaande
aanpak voorstellen:
- het subsidiebeleid te betrekken bij de
bredere discussie over de toekomst van
de gemeente die via burgerparticipatie in
2015 wordt gevoerd
- de aanbevelingen uit het rapport van
de Rekenkamercommisie hierbij
betrekken
- de financiële kaders zoals de
gemeenteraad die vaststelt tijdens de
behandeling van de begroting op 15
oktober a.s. als uitgangspunt hanteren.
Informatienota op 6/10 ter behandeling
in b&w

2.3

2.4

D&B

D&B

17571

8896

Wethouder
Kool

Wethouder
Krook

Vergadering AB ODR 29 september
2014.

Pilot Leefbaarheid Hellouw.

Kennis te nemen van de agenda van het
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Rivierenland.
In te stemmen met de ambtelijke adviezen
over de agendapunten.
Een bedrag ad 20.000,00 euro beschikbaar
te stellen tbv de ontwikkeling en uitvoering
van een pilot leefbaarheidsinitiatieven in
Hellouw en ten laste brengen van de
bestemmingsreserve Accommodaties.

Kennis van genomen

Voorstel verder uitwerken en retour
b&w. Vooraf vastleggen wat iedereen
moet leren van deze pilot en aangeven
of dit een burgerinitiatief is en wat ieders
rol hierin in.

De dorpsbelangenorganisatie Hellouw
verzoeken om haar plannen uit te werken in
de vorm van een pilot-project en gelijktijdig
met een subsidieverzoek bij de gemeente in
te dienen.

2.5

D&B

17267

Wethouder
Kool

Hoogwatergeul Varik – Heesselt

Het onder punt 1 genoemde bedrag mee te
nemen met de Najaarsnota 2014.
Kennis te nemen van de bijlagen bij het
concept raadsvoorstel “Hoogwatergeul

Akkoord.
Toevoegen aan Raadsvoorstel wanneer

Varik – Heesselt”.
In te stemmen met het concept
raadsvoorstel Hoogwatergeul Varik –
Heesselt.

Barro-lijn wordt opgenomen en
verduidelijken dat hwg al noodzakelijk is
bij afvoer van 17.000m3.

