Afdeling

Secretaris

Uitnodigingen

Nr.

0.1

0.2

Zaaknummer

Aanwezig:
Wethouder H.A. Verwoert
wethouder J.C. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
loco-secretaris A. Schol

Portefeuille

Collegeleden geven door aan
secretariaat of zij gebruik maken
van de uitnodiging. Burg. en

Fruitcorso 10 september

Van de uitnodiging wordt geen
gebruik gemaakt.
Wethouder Verwoert maakt
gebruik van de uitnodiging

Aangeven wie/wanneer van de
uitnodiging gebruik maakt.

Uitnodiging diner VNG “ICT
voor bestuurders”.

Wethouder Van den Heuvel
maakt gebruik van de
uitnodiging.

Als Burg. niet kan dan gaan de
wethouders Koedam en Van
den Heuvel.

Akkoord

Besluit

Skateevent Haaften 27-82011

Aangeven wie van de uitnodiging
gebruik maakt.

Aangeven wie van de uitnodiging
gebruik maakt.

Advies

Uitnodiging voor de opening
van MFC D’n Hoender op
vrijdag 9 september 2011
om 15:30 uur te Dreumel.

B&W besluitenlijst d.d. 19 juli
2011
Uitnodiging Hervormde
Gemeenten Opijnen en Tuil
Voor het bijwonen van de
bevestiging van dominee
F.W. van IJsseldijk dd 4
september om 10:00 uur.

Onderwerp

Dinsdag 16 augustus 2011 om 09.00 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 33

Ontwikkeling
& Toezicht

Ontwikkeling
& Toezicht

Samenleving
szaken

Samenleving
szaken

2.1

2.2

3.1

3.2

2567

1416

129911367

6515

Wethouder
Koedam

Wethouder
Verwoert

Wethouder
Koedam

Wethouder van
den Heuvel

Eindverslag BOS-project

Slotgrachtconcert 2011
Kasteel Ophemert

Gemeentelijke subsidie

Plan Kloppenhofstraat
Haaften

Tijdens het evenement aandacht te
besteden aan Neerijnenpromotie en
hierbij de afdeling PR en Communicatie
en toerisme bij betrekken.
Kennisnemen van het eindverslag BOSimpuls 2007-2010.
Instemmen met het bijgevoegde

Het college wordt geadviseerd een
stimuleringsubsidie ter hoogte van
5.000,00 euro te verlenen voor de
eerste editie van het slotgrachtconcert
in de gemeente Neerijnen
Het eenmalige karakter van deze
subsidie te vermelden in de
beschikking.

1. Een positieve grondhouding
aannemen ten aanzien van het
verzoek om het plan aan de
Kloppenhofstraat te wijzigen in
4 vrijstaande woningen waarvan
er 2 kavels zullen worden
uitgegeven.
2. Een anterieure
samenwerkingsovereenkomst
afsluiten met de ontwikkelende
partijen, waarna een
bestemmingsplanprocedure kan
worden voorbereid.
Voor de gemeentelijke monumenten
Korfgraaf 29 te Hellouw en Waalbandijk
78 te Heesselt subsidie beschikbaar
stellen voor het uitvoeren van de
genoemde werkzaamheden.

Akkoord

- Projectsubsidie
van eenmalig € 5.000
beschikbaar stellen.
- Met promotiestand Neerijnen
op terrein aanwezig zijn.

Niet akkoord met voorstel.
Aanvragen zijn niet conform de
verordening en niet in lijn met de
discussie die gevoerd is inzake
de herinvoering van de
subsidiering van gemeentelijke
monumenten.

Akkoord

partner aanmelden

Rondvraag
Agenda collegeleden
Tijdstip aanvang B&W
vergadering bespreken.
Proef inloopspreekuur is
vanaf vandaag afgelopen!
Bespreken
De proef met het inloopspreekuur is ten
einde. Graag begintijd van
collegevergadering vanaf 16 augustus
2011 vastleggen.

eindverslag.
De bijgevoegde verklaring
ondertekenen en inzenden naar het
ministerie van VWS.
Besproken
Inloopspreekuur voor
Wethouder Van de Heuvel van
8.30 tot 9.30 uur. Aanvangstijd
Collegevergadering 9.30 uur.

