Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 6
Dinsdag 8 februari 2011 om 09.00 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
burgemeester M.N. Kallen-Morren
wethouder J. Koedam
wethouder S. van den Heuvel
wethouder H.A. Verwoert
secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

0.1

Secretaris

0.2

Algemeen

Zaaknummer

Portefeuille

0.3

P&O

975

Burgemeester

1.1

Bedrijfsvoering

12634

Van den
Heuvel

Onderwerp

B&W besluitenlijst d.d. 1
februari 2011
- Uitnodiging
afscheidsbijeenkomst op 18
februari 2011 van 14.30 uur
tot 18.00 uur in Sociaal
Cultureel centrum
Maldensteijn, Kerkweg 8 te
Malsen
- Uitnodiging onthulling
ontwerp fruitcorsowagen op
25 februari 2011 om 21.00
uur in het dorpshuis De
Toevershof te Varik
Wijziging rechtspositie
car/uwo

Inkoop- en
aanbestedingsbeleid

Advies

Besluit

Akkoord.
- Burgemeester zal aanwezig
zijn.

- De burgemeester zal de
onthulling bijwonen.

Voorgesteld wordt om de wijzigingen in
de rechtspositie car/uwo vast te stellen
als gevolg van een aantal circulaires
van de VNG
1. Intrekken van het inkoopbeleid
Gemeente Neerijnen dd 12-062007
2. 2. Intrekken van het Inkoop- en

Akkoord

Aanhouden, wethouder Van den
Heuvel wil overleg met
Bedrijfsvoering.

2.1

Ontwikkeling &
Toezicht

12454

Van den
Heuvel

Besluit op bezwaar
Langstraat 3 Tuil

2.2

Ontwikkeling &
Toezicht

12208

Van den
Heuvel

Besluit op bezwaar
gebruiksvergunning Oskam
te Neerijnen

2.3

Ontwikkeling &
Toezicht

12662

Van den
Heuvel

Straatnaamgeving

aanbestedingsbeleid dd 12-062011
3. 3. Akkoord gaan met de inhoud
van deze notitie.
4. Vaststellen inkoop- en
aanbestedingsbeleid Gemeente
Neerijnen dd 2011-2014
inclusief bijlage checklist
inkoop- en
aanbestedingsdossier.
5. Vaststellen Regeling
budgetbeheer gemeente
Neerijnen 2011, zie bijlage 2
6. Het inkoop- en
aanbestedingsbeleid Gemeente
Neerijnen 2011-2014 ter
kennisgeving aan de
gemeenteraad sturen met
bijgevoegde memo (zie bijlage
3)
1. Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te
weten het bezwaarschrift gegrond te
verklaren en het bestreden besluit te
herroepen;
2. Een nieuw besluit te nemen op de
aanvraag om bouwvergunning, te weten
de aanvraag om bouwvergunning te
weigeren.
1. Te besluiten conform het advies van
de commissies voor de
bezwaarschriften, te weten het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te
laten
2. Reclamanten middels een brief om
kennis stellen van het besluit.
De straatnaam “Wadestein”op basis van
het recente onderzoek te wijzigen in

Akkoord

Akkoord

Akkoord

“Het Huis”.
1. Instemmen met de
procesbeschrijving;
2. Inrichtingsgebonden toestemming
verlenen voor de
huisvestingsvoorziening van
seizoensarbeiders op het bedrijf van
Eldik aan de Molenstraat te Ophemert;
3. Inrichtingsgebonden toestemming
verlenen voor de
huisvestingsvoorziening van
seizoensarbeiders op het bedrijf van
Van Dijk aan de Bommelsestraat 4a te
Ophemert.
Bespreken

2.4

Ontwikkeling &
Toezicht

5574

Van den
Heuvel

Huisvesting
seizoensarbeiders

2.5

Ontwikkeling &
Toezicht

10246

Koedam

Memo Vorming Regionale
uitvoeringsdienst (RUD)

3.2

9879

Koedam

Memo De Wachters Haaften

Ter kennisname

4.1

Samenlevings
zaken
Gementewinkel
Beheer

12584

Koedam

Europese aanbesteding
maaien bermen en
watergangen

4.2

Beheer

12461

Koedam

Evaluatie beleid
begraafplaatsen alsmede
ste
1 wijziging verordening
lijkbezorgingsrechten en de
beheersverordening

Akkoord gaan met het uitvoeren van
een Europese aanbesteding voor het
maaien van wegbermen,
ruwgrasstroken en watergangen voor de
periode 2011 t/m 2014 volgens
bijgevoegd concept bestek.
Bijgesloten verordeningen ter
vaststelling doorsturen aan de
gemeenteraad.

RONDVRAAG
Agenda collegeleden

Bespreken

Akkoord

Besproken. Inbreng van
basistaken milieu, incl.
handhaving en toezicht.
Verder geeft het college aan
oook de brandweer inspectie
taken mee te nemen in het
ontwerp RUD.
Akkoord

Aanhouden.
Wethouder overlegt over de
criteria en enkle
uitvoeringszaken van het
maaien.
Akkoord.
Wel wil het college informatie
over de onderhoudskosten per
graf en per “ gebruiker”
(dubbeldiep).
Besproken.

Memo Blom

In gang zetten tijdelijk gebruik
Boerderij Ophemert. De
verantwoordelijk team manager
is Jeanine Vonk.

