Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 31 januari 2017 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. Andriesse
Wethouder J. Krook
Loco-secretaris J. Vonk

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

Afwezig:
Secretaris P.W. Wanrooij

(PW)

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

–

–

B&W besluitenlijst 24
januari 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.
2.5 akkoord, aanpassen
uitnodigingsbrief

-

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

*Kinderklimaatcampagne
van het Gelders Energie
Akkoord '2035 Onze
Toekomst' – verzorgen
gastles.
*Open Bedrijven Dag
(werken met een
arbeidsbeperking) op 16
februari.

Burgemeester wil gastles
verzorgen.

College is verhinderd

*Gemeentedagen 2017: 7
maart in Amsterdam, 14
maart in Rotterdam, 16
maart in Eindhoven.

burgemeester 14/3 aanwezig

Sleuteloverhandiging
carnaval Varkens- en
Kraaneiland op 25/2/17

burgemeester aanwezig

1.1

Bedrijfsvoering

17135 RV

Budgethoudersregeling
2017

Het college heeft de regeling
budgetbeheer 2017 vastgesteld.

De regeling budgetbeheer 2017
vast te stellen.

Akkoord

1

1.2

Bedrijfsvoering

17748 RV

Normenkader 2016.

Het college heeft het normenkader
voor de controle van de
jaarrekening 2016 vastgesteld en
doet de raad een voorstel tot het
intrekken van 10 vervallen
verordeningen. Het normenkader
wordt ter kennisname aan de raad
toegezonden.

1. Het normenkader 2016
1. Akkoord
vast te stellen.
2. Het normenkader 2016 na 2. Akkoord
vaststelling ter kennisname
aan de raad te sturen met
een toelichtende
informatienota.
3. De raad middels
3. Akkoord
bijgevoegd raadsvoorstel
voor te stellen en 10-tal
verordeningen in te
trekken.

1

2.1

Dienstverlening 21126 KK
en Beleid

Uitvoeringsplan mantelzorg
2017-2018.

Op 19 mei 2016 is het Mantelzorgbeleid Geldermalsen,
Lingewaal en Neerijnen 20162018 door de gemeenteraad
vastgesteld. In het beleidsnota zijn
vier speerpunten als uitgangspunt
genomen. De vier speerpunten
zijn:
• Het Vinden van de
mantelzorger;
• Het Versterken van de
mantelzorger om de regie
over hun eigen situatie te
behouden;
• Het Verlichten van de taak
van de mantelzorger om
overbelasting te
voorkomen;
• Beter Verbinden en
samenwerken tussen de
informele zorg en de
professionele zorg;
Op basis van deze vier speerpunten zijn ambities en resultaten

1. In te stemmen met het
1. Akkoord
Uitvoeringsplan Mantelzorg
Geldermalsen, Lingewaal
en Neerijnen 2017-2018.
2. In te stemmen met het ter 2. Akkoord
kennisname sturen van het
uitvoeringsplan Mantelzorg aan de gemeenteraad
als bijlage van het
Beleidsplan Wmo en Jeugd
2017-2020 'samen op pad'.

1

voor het Uitvoeringsplan mantelzorg 2017-2018 geformuleerd. Er
zijn diverse partijen betrokken
geweest bij de totstandkoming van
dit uitvoeringsplan zoals
ervaringsdeskundigen, kerken,
vertegenwoordigers van Wmoraden, sociale teams/ kernteam en
burgerinitiatieven.

