Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 30 november 2015 09.30 uur kamer burgemeester gemeentehuis Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Wethouder Krook deelname VNG ALV.
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 23
november 2015 + actielijst

Vaststellen

Bij 2.6 staat wethouder Verwoert
per abuis genoemd.
Bij 2.8 moet wethouder Verwoert
worden opgenomen als bestuurlijk
aanspreekpunt.
Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

– Uitnodiging voor een
Bespreken wie namens het college
bijzondere en inspirerende
gebruik maakt van de uitnodigingen
voorstelling als onderdeel van
de eindejaarsreceptie van
Vluchtelingenwerk Oost
Nederland op donderdag 17
december 2015 vanaf 18.30 uur
in de Deventer Schouwburg

– College is verhinderd, tevens
brief sturen, dat het minder
passend is middelen in te zetten
voor eindejaarsreceptie.

– Uitnodiging van het RAR voor
de feestelijke opening van de
expositie FEEST op vrijdag 11
december van 15.00 uur tot
17.30 uur bij het Regionaal
Archief Rivierenland aan de J.S.

– College is verhinderd.
Brief sturen dat wij nogmaals
pleiten voor een basispakket en
een pluspakket naar keuze en dat
wij graag worden geïnformeerd
over de kosten van de bijeenkomst.

BP

de Jongplein 3 te Tiel.

In afschrift te zenden aan de
college.

1.1

Bedrijfsvoering

1331

Burgemeester Ledenraadpleging nieuwe CAO
gemeenten

Voorgesteld wordt om in stemmen met Akkoord.
de uitgangspunten voor de nieuwe CAO
gemeenten 2016

1.2

Bedrijfsvoering

21017

Andriesse

Management- en Boardletter
2015 en opdrachtbevestiging
2015

1. In te stemmen met de aanpak van de
aandachtspunten uit de
managementletter 2015;
2. In te stemmen met de reactie van het
College op de Boardletter 2015;
3. De Boardletter 2015, informatienota
met reactie en de opdrachtbevestiging
2015 door te sturen voor behandeling in
de Auditcommissie op donderdag 10
december 2015

2.1

Dienstverlening 13997
en Beleid

Krook

Ambtelijke reactie
vergaderstukken
Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd 3 december 2015

Kennis nemen van de ambtelijke reactie Kennis van genomen.

Akkoord.
Na bespreking in de
auditcommissie afstemming hoe de
Raad goed kan worden
geïnformeerd.

Centraal administreren in BWB is
akkoord, wel een voorbehoud
inrichting samenwerking GNL.

2.2

Dienstverlening 21030
en Beleid

Kool

Principeverzoek wijziging
perceel Zandstraat 127 Opijnen

Geen medewerking te verlenen aan een Akkoord.
bestemmingsplanwijziging indien de
initiatiefnemer daartoe een verzoek
indient, voor het mogelijk maken van
buitenopslag binnen het
bestemmingsvlak bedrijf.

2.3

Dienstverlening 13997
en Beleid

Krook

Contractverlenging
Jeugdzorgplus 2016

1. In te stemmen met de
contractverlenging 2016 met vier
aanbieders Jeugdzorgplus conform de
kaders zoals opgenomen in de Nota
Inkoop Wmo en Jeugdhulp 2016;
2. Hiertoe in te stemmen met de
werkafspraken voor 2016 die integraal
onderdeel uitmaken van de afgesloten
raamovereenkomsten;
3. De werkafspraken na collegebesluit
te laten ondertekenen.

Akkoord.

Informeren

3.1

Bureau IVR

18441

Burgemeester Subsidie openstelling tijdens
jaarwisseling

1. De beleidsregel
jaarwisselingssubsidie versie 1
november 2011 in te trekken;
2. De beleidsregel
jaarwisselingssubsidie versie 1
december 2015 vast te stellen;
3 De aanvragen voor subsidie voor de
jaarwisseling 2015 – 2016 akkoord te
bevinden

Akkoord.

Informeren

