Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 7
Dinsdag 15 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

Uitnodigingen

1.1

Bedrijfsvoering

Zaaknummer

12634

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

Vaststellen

Akkoord.

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging

College maakt geen gebruik van
het aanbod.

Van den
Heuvel

B&W besluitenlijst d.d. 8
februari 2011
Uitnodiging van het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
voor het deelnemen vaan
het congres Bestuurlijke
Integriteit op 14 april 2011
van 12.45 uur tot 17.00 uur
in het Cultuur- en
Congrescentrum Antropia,
Hoofdstraat 8 in Driebergen.
Inkoop- en
aanbestedingsbeleid

1. Intrekken van het inkoopbeleid
Gemeente Neerijnen dd 12-062007
2. 2. Intrekken van het Inkoop- en
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

Akkoord.
Wel wijzigt het college de
drempelbedragen. Bij personele
inhuur is het niet noodzakelijk
om meervoudig onderhands aan
te besteden.

2.1
2.2

4.1

Ontwikkeling
en Toezicht
Ontwikkeling
en Toezicht

Beheer

12375

Koedam

5828

Burgemeester

12584

Koedam

Milieupiket regio
Rivierenland
Weiweg 2a te Varik

Europese aanbesteding
maaien bermen en
watergangen

Rondvraag
Agenda collegeleden
Magazine Neerijnen

Spreekuur wethouders en
burgemeester.

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)
Aansluiten bij het regionale milieupiket
van IMS B.V.
1. Procedure starten tot intrekken
verleende bouwvergunning d.d. 6
september 2007;
2. Handhavingsprocedure starten m.b.t.
noodwoning;
3. Onder weerlegging van de
ingekomen zienswijzen besluit nemen
tot het definitief opleggen van
maatwerkvoorstellen;
4. Klachten van de familie Bosch afdoen
via bijgevoegde conceptbrief.
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.
Bespreken

Akkoord.
Akkoord.
Brief wijzigen en B&W stelt een
gesprek voor door de
burgemeester met de familie.

Akkoord.

Besproken
Burgemeester zal dit oppakken
met communicatie, voorbeeld
Neder Betuwe wordt hierbij
betrokken.
Wordt opgepakt en tot de zomer
zal er ervaring mee worden

Gesprek eigenaren
Reclamemast.

opgedaan. Voortaan start B&W
vergadering 9.30 uur.
Afgesproken is dat de firma in
ieder geval, het laatste kwartaal
2010 (vanaf moment rooien
zieke populieren) en 2011 zal
moeten betalen, conform de
overeenkomst.
College is eigenaar over de
grond en bepaalt de herplanting.

