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B en W Uitgelicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een
beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Dorpskwaliteitsplan
Het Dorpskwaliteitsplan helpt onze inwoners en ons bij het maken van plannen en ontwerpen die passen binnen
de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen. Het is enerzijds een hulpmiddel en anderzijds een leidraad. Daarnaast is
het Dorpskwaliteitsplan de wettelijke welstandsnota.
De Visie Leefbaarheid Kernen bepaalt de koers op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. De ambitie
die hoort bij deze koers is uitgewerkt in vijftien speerpunten. Deze speerpunten zijn ruimtelijk vertaald in de
Structuurvisie Dorpen 2025. De algemene ruimtelijke kwaliteit is op een aantal punten verder uitgewerkt. Dit
staat in het Dorpskwaliteitsplan.
Cultuurhistorie en welstand bepalen mede de ruimtelijke kwaliteit. Deze thema's zijn ook meegenomen in het
plan. Het Dorpskwaliteitsplan is een integratie van thema's die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, en dus
leefbaarheid, van de acht dorpen.
Het voorstel komt op 8 januari in het RTG en op 24 januari voor besluitvorming in de raad.
UWV-publicatie Regio in Beeld 2018
Regio in Beeld – eenmaal per jaar gepubliceerd door het UWV – geeft per regio inzicht in de kansen en
knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast geeft het informatie over beschikbare banen,
vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale
arbeidsmarkt.
In het Regionaal Werkbedrijf zijn partners van onderwijs, overheid, werkgevers en werknemers
vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang die de Arbeidsmarktregio boekt op het gebied van
o.a. de banenafspraak. Specifiek voor de regio Rivierenland is een samenvatting gemaakt van de publicatie
Regio in Beeld. Punten die, onder andere, besproken worden zijn:
▪
Banen in Rivierenland groeien verder in 2019
▪
Wat zijn de moeilijk vervulbare vacatures?
▪
Welk potentieel is er in de regio?
▪
Welke oplossingen zijn er mogelijk?
▪
Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en hoe worden die opgepakt?
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Geen activiteiten

(Deze B en W Uitgelicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten van de laatste
collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van besluiten uit eerdere collegevergaderingen.
De publicatie van een samenvatting in B en W Uitgelicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de
gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct betrokkenen via
de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan).

