LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL

Status

4 december 2018

Definitief

Openbaar

Ja

Voorzitter

A.P.M. van Swam

Aanwezig

Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam;Wethouder S.A.M. (Sander) Bos;Wethouder A.H.M.
(Ton) de Vree;Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Z.019664 - D.067069
Vervanging investering
J.E.M. Mol
Team OPR
1. Over te gaan tot vervanging van 2 stuks Toyota AYGO voor een bedrag van
netto € 8.077,00 per stuk na inruil van de bestaande Aygo's.
2. Autobedrijf van Oijen B.V. opdracht verstrekken voor de levering van 2 stuks
Toyota AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i x-fun.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z.018788 - D.067680
Digitaalhuis West Maas en Waal 2019-2021 en Praathuis 2019
A.P.M. van Swam
Team MO
1. Subsidie toekennen aan Bibliotheek Rivierenland voor de voortzetting van het
Digi-Taalhuis West Maas en Waal 2019-2021 ad € 26. 575,2. Subsidie toekennen aan Bibliotheek Rivierenland voor het Praathuis ad. €
2.350,3. Het niet gedekte gedeelte van de subsidie op het digi-Taalhuis ad. € 1.575,meenemen in de 1e bestuursrapportage 2019

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.019779 - D.069528

Onderwerp

Collegevoorstel Zijvond Dreumel

Portefeuillehouder

S.A.M. Bos

Afdeling

Team WM

Advies

Weigeren van een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een
mestbassin op perceel DML02 sectie L nummer 53 aan de Zijvond in Dreumel.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.020610 - D.069907
Mogelijk maken verduurzaming De Rosmolen
A.H.M. de Vree
Team MO

Advies

Het raadsvoorstel om Stichting Sport & Recreatie Beneden-Leeuwen een lening te
verstrekken vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden . Een lening
van maximaal € 180.000,-- met een looptijd van 15 jaar en een rentepercentage
van 1,6% ter bekostiging van de investeringen in duurzaamheid en
energiebesparing.

Besluit

Het college overweegt dat vigerende mogelijkheden van de duurzaamheidslening
geen mogelijkheden biedt door de MFA de Rosmolen. Vaststaat dat de MFA als
grootverbruiker van energie kan worden aangemerkt, blijkend ook uit de
verkregen SDE+ subsidie. Voorts bedraagt de investering meer dan de in de
duurzaamheidslening opgenomen maximum bedrag van 50.000 euro Voor de
benodigde "meer"middelen heeft de stichting, gelet op recente oprichtingsdatum,
geen eigen middelen.
Om redenen van duurzaamheid, en mede gelet op het te realiseren
klimaatbeheersingssysteem, besluit het college de stichting een lening toe te
kennen van 180.000 euro tegen de voorgestelde voorwaarden.
Nadrukkelijk spreekt het college uit dat de investering niet tot een verhoging van
de exploitatielast (lees subsidiebijdrage) voor de stichting kan leiden. De
verantwoordelijkheid daarvoor wordt bij het bestuur neergelegd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z.021365 - D.072219
Deelname cultuur- en erfgoedpact 2018-2020, inclusief
seniorencultuurparticipatie
A.H.M. de Vree
Team MO
Het college wordt geadviseerd om:
1: Onze deelname aan het cultuurpact voort te zetten en ons aan te sluiten bij het
"cultuur -en erfgoedpact Rivierenland 2018-2020". We nemen dan deel aan de
projecten "cultuur -en erfgoed platform" en "cultureel programma" van het
ingediende projectplan.
2: De structurele lasten van € 2.984,- dekken binnen de post oudheidkunde
(65051-4432). Dit bedrag is structureel opgenomen in de begroting voor het
cultuurpact.
3: Ons ook aan te sluiten bij het facultatieve project "cultuurparticipatie" in 2019
en 2020. Gedurende dit cultuurpact richt dit project zich op senioren.
4: De lasten van € 2.797,- van 2018 t/m 2020 dekken binnen ouderenwerk (660164438). Hiervoor zijn voldoende middelen beschikbaar.
5: In te stemmen met bijgevoegde informatienota.

Besluit
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr

Z.015889 - D.072614

Onderwerp

Nota Parkeren 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

J.E.M. Mol
Team OPR
1. In te stemmen met de Nota Parkeren 2019 en deze voor te leggen aan de raad
ter vaststelling.
2. Het Toetsingskader Inritten 2016 in te trekken, zodra de raad de nieuwe Nota
Parkeren heeft vastgesteld.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.021680 - D.073203
Financieringsovereenkomst (Krediet- en Depotarrangement)
A.H.M. de Vree
Team FJZ
 Met de BNG Bank een financieringsovereenkomst voor een krediet- en
depotarrangement en elektronisch betalingsverkeer aangaan.
 Een kredietlimiet van € 3,7 miljoen te gebruiken.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.013300 - D.073428
Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen Wob besluit
S.A.M. Bos
Team JZ
Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:
1. De bezwaren ongegrond verklaren;
2. Het bestreden besluit van 1 februari 2018 (verzonden 19 februari 2018)
in stand laten, met dien verstande dat ten aanzien van de weigering van
het openbaar maken van de brieven van 2 november 2017 en 13
november 2017 verwezen wordt naar het besluit van de raad van 6
september 2018 (verzonden 10 september 2018), waarbij besloten is de
geheimhouding niet op te heffen;
3. Het verzoek om vergoeding kosten juridische voorprocedure afwijzen.

Besluit
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z.021195 - D.073519
Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 27 november 2018, nr.48/18
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit

Wethouder De Vree merkt op dat bij het onderwerp aanvraag ex artikel 6.1 Wro
Wielstate te Beneden-Leeuwen hij portefeuillehouder is. Met deze aanpassing
wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z.021195 - D.074010
Uitnodigingen week 49, 4 december 2018
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit

Pronkzitting c.v. De Roefelbus op 12 januari in D’n Dulper, Boven-Leeuwen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

