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Aanwezig:
Burgemeester M.N. Kallen- Morren
Wethouder J.C. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder J. Andriesse
gemeentesecretaris: P. Wanrooij

Doorlopende machtiging

Het Stroomhuis

VV Ophemert

Folder ambitie regio
Rivierenland mbt
continuering Regiocontract.
Bouwsocieteit Rivierenland

B&W besluitenlijst d.d. 21
december 2010

Onderwerp

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie d.d. 14
januari 2011 te Beusichem vanaf 19:00
uur.
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 8 januari
2011 om 16:00 uur
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst dd
15 januari 2011 om 15:00 uur.
Mevrouw mr. K.T.J. Hendriks, mevrouw
mr. T.M. Akkermans, mevrouw drs. B.
Peeters, de heer ing. T.H. Sengers en

Kennis nemen van de inhoud van deze
folder en eventueel meenemen.

Vaststellen

Advies

Dinsdag 4 januari 2011 om 09.00 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 1

Akkoord

Wethouder Van den Heuvel zal de
receptie bijwonen.

College is verhinderd.

Vastgesteld met onderstaande
wijziging.
Bij de rondvraag wordt de tekst
gewijzigd in Het college neemt
kennis van het raadsbesluit dat de
eerste loco als adviseur wordt
toegevoegd aan de
vertrouwenscommissie.
Kennis van genomen.

Besluit

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling
en Toezicht
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Ontwikkeling
en Toezicht

2.1

2619/26
36

11880

12070

10743/1
0744/10
745

11173/1
1267/11
266/108
74

Wethouder
Andriesse

Wethouder van
den Heuvel

Wethouder
Koedam

Wethouder van
den Heuvel

Wethouder van
de Heuvel

Actualiseren
onderhoudsplanning
schoolgebouwen

Weigering bouwvergunning
Reclamewand Heideweg 5

Mandaat uitvoering
subsidieregeling isolatie
eigen woning

Planschade de Vijfhont 8,
10, en 14 te Hellouw

Planschade
Weiweg/Walgtsestraat

ASSET Facility Management opdracht
verlenen tot het actualiseren van de

In afwijking op het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid gemeente
Neerijnen 2007 (artikel 18) besluiten
deze opdracht enkelvoudig aan te
besteden.

De rechtbank Arnhem, de Raad van
State, de centrale Raad van Beroep en
het College van Beroep voor het
bedrijfsleven hierover in formeren.
De zienswijze van J.C. van Kessel
Geldermalsen Beheer bv heeft niet
geleid tot aanpassing van het advies
van SAOZ. Derhalve adviseren wij u de
planschade toe te kennen conform het
definitieve rapport van SAOZ.
Geadviseerd wordt om de verzoeken
om planschade van de heer G.
Wassink, d. van Zuijdam en de heer R.
Quak af te wijzen.
1. Hoofd afdeling kennis & diensten van
Regio Rivierenland mandateren voor
het toekennen en vaststellen van
subsidie als bedoeld in de verordening
subsidie isolatiemaatregelen,
vastgesteld door de gemeenteraad op 9
december 2010.
2. Besluit publiceren in Nieuwsblad
Geldermalsen
De gevraagde bouwvergunning
weigeren

de heer ing. J.A. Janssen te machtigen
de burgemeester respectievelijk het
college te vertegenwoordigen bij
zittingen van gerechtelijke instanties.

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord.

Akkoord.

3.3

Samenlevingsz
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ewinkel

12473/2
600

Wethouder
Andriesse

College wil een overzicht van de
schade per kern.

Oud en Nieuw vandalisme.

Besproken.
De brief wordt besproken en
aangepast verstuurd. De brief wat
scherper formuleren..

Burgemeester wil weten of er een
vergunning is aangevraagd.

Bijgaande raamovereenkomst en
productovereenkomst ondertekenen en
verzenden naar het ROC-Rivor.

Akkoord.

Festiviteiten Steenweg 3 te
Waardenburg.

Rondvraag:
Agenda’s collegeleden
Verbetering GSM bereik in
de gemeente.

Programma Educatie 2011.

meerjarenonderhoudsplanning
schoolgebouwen en de kosten voor de
gemeente ad 4.850,00 dekken uit de
reserve onderhoud buitenkant
schoolgebouwen.
Instemmen met bijgaand programma
Educatie 2011.

