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Secretaris

Uitnodigingen

Secretaris
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Nr.

0.1

0.2

0.3
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12634/2
810

Zaaknummer

Wethouder van
den Heuvel

Portefeuille

Aanwezig:
burgemeester M.N. Kallen-Morren
wethouder J. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder J. Andriesse
secretaris P.W. Wanrooij

Inkoop- en
aanbestedingsbeleid 20112014

B&W besluitenlijst d.d. 11
januari 2010
Uitnodiging
Nieuwjaarsbijeenkomst LTO
Noord op 19 januari 2011
om 20.00 uur in de
Keijsershof te Opijnen
Vergaderstukken
Programmaraad Welvarend
dd 24-01-2011

Onderwerp

Intrekken van het inkoopbeleid- en

€ 706,85 beschikbaar stellen, te dekken
uit bestemmingsreserve “EigenWijs
Rivierenland”
Intrekken van het inkoopbeleid
gemeente Neerijnen 12-06-2007

1. Kennis te nemen van de agenda van
de programma Welvarend
2. In te stemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten;
3. Ten behoeve van het doen van een
onderzoek voor de prioritering van
bedrijventerreinen een bedrag van

Bespreken wie namens het college de
toespraak houdt

Advies

Dinsdag 18 januari 2011 om 09.00 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 3

Aanhouden, college wil nog
terugkomen op de voorgestelde
drempelbedragen.

Akkoord.

Burgemeester en wethouder
Van den Heuvel zijn aanwezig.

Akkoord.

Besluit

Bedrijfsbeheer

Bedrijfsbeheer

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling
en Toezicht

Ontwikkeling

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

12248

10946

11760

06/1113
5
8797/27
38

Wethouder van

Wethouder van
den Heuvel

Wethouder van
den Heuvel

Wethouder van
den Heuvel
Wethouder van
den Heuvel

Beroep en voorlopige

Verdagen besluit op
bezwaar Strico Achterweg
ong Waardenburg

Verdagen besluit op
bezwaar Kulturhus
Ophemert

Normenkader 2010

P&C kalender 2011

Reclamant van dit verdaagbesluit in
kennis stellen middels een brief
Kennis te nemen van de uitspraak van

Reclamanten van dit verdaagbesluit in
kennis stellen middels een brief
Op grond van artikel 7:10 lid 3 Awb de
termijn voor het nemen van een besluit
op bezwaar te verdagen met 6 weken

Het normenkader 2010 ter kennisname
versturen aan de auditcommissie en de
raad met bijgevoegde memo
Op grond van artikel 7:10 lid 3 Awb de
termijn voor het nemen van een besluit
op bezwaar te verdagen met 6 weken.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Neerijnen 2011-2014 ter
kennisgeving aan de gemeenteraad
sturen met bijgevoegde memo (zie
bijlage 3)
De planning en controlkalender 2011
vaststellen
Het normenkader 2010 vaststellen

Vaststellen regeling budgetbeheer
gemeente Neerijnen 2011, zie bijlage 2

Vaststellen inkoop- en
aanbestedingsbeleid gemeente
Neerijnen 2011-2014 inclusief bijlage
Checklist inkoop- en
aanbestedingsdossier

Akkoord gaan met de inhoud van de
notitie.

aanbestedingsbesluit dd 12-06-2007

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewinkel

en Toezicht

11016

Wethouder
Koedam

den Heuvel

Schade oud en nieuw.

Rondvraag
Agenda collegeleden

voorziening Blackwoodstraat
37 Opijnen
Regiotaxi

Bespreken

1. Vooralsnog te kiezen voor een
voortzetting van het huidige systeem
van regiotaxi met de provincie;
2. Het bedrag dat de gemeente
Neerijnen wil uitgeven voor regiotaxi
vanaf 1 januari 2013 vooralsnog vast te
stellen op het huidige niveau, te weten
€ 2,80 per zone (netto kosten gemeente
Neerijnen 2011), exclusief indexering.

de rechtbank

De schade in de gemeente
Neerijnen bedraagt bijna
€ 17.000,-- excl. BTW.
Ook zal een deel van de schade
worden verhaald op reeds
aangehouden vandalen.

Akkoord.

