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

Status

26 februari 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Voorzitter

V.M. van Neerbos

Aanwezig

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos;Gemeentesecretaris P.G. (Perry)
Arissen;Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam;Wethouder S.A.M. (Sander) Bos;Wethouder
A.H.M. (Ton) de Vree

Afwezig

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Verruiming mini-milieustraat
Z.023904 - D.080004
A.H.M. de Vree
Team WM

Advies

1. De mini-milieustraat in Beneden-Leeuwen per 15 maart 2019 iedere zaterdag te
openen van 09.00 uur - 15.00 uur.
2. De mini-milieustraat uit te breiden met de afvalfractie wit-en bruingoed.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp

Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

In de AVRI begroting is slechts dekking voor een periode van drie jaar, om die
reden besluit het college, ook in de communicatie, de uitbreiding van de minimilieustraat voor een periode van drie jaar uit te breiden.

Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel 2019 behorende bij
Legesverordening 2019
Z.023955 - D.080165
A.H.M. de Vree
Team JZ

Advies

De raad voor te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel
2019 behorende bij de Verordening op heffing en inning van Leges 2019 vast te
stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp

Afsluiten geldlening

Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Z.024089 - D.081511
A.H.M. de Vree
Team FJZ

Advies

Een lening van € 7 miljoen af te sluiten bij de BNG Bank.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team
Advies

Aanpak brandveiligheid op campings
Z.024355 - D.081521
V.M. van Neerbos
Team FJZ
Het advies is in te stemmen met de voorgestelde aanpak 'brandveiligheid op
campings' voorheen 'het campingproject'.
In te stemmen met fase 1:
 Campingeigenaren aan te schrijven om voor een nader te bepalen
datum een ontvankelijke melding als bedoeld in het BGBOP in te
dienen;
In te stemmen met fase 2:
 Op basis van de ingediende melding toezichtscontroles inplannen en
indien nodig bij overtredingen op basis van het BGBOP handhavend op
te treden.

Besluit
Toelichting besluit

Onderwerp

Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Akkoord (Gewijzigd besloten)
Het college besluit conform advies.
Het college verzoekt een einddatum voor de aanpak te bepalen en hierop te
sturen/te handhaven.

Kennisnemen van uitspraak Rechtbank Gelderland inzake beroep wegens niet
tijdig beslissen op handhaving en tegen afwijzing handhaving
Z.013825 - D.081957
V.M. van Neerbos
Team FJZ

Advies

Kennis te nemen van de uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 februari 2019.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder

Uitkomsten onderzoek bedrijfsvoering
Z.011119 - D.081959
V.M. van Neerbos

Team

Team BMO

Advies

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de bedrijfsvoering
2. Een voorgenomen besluit te nemen om de adviestaken Jurdische Zaken en
Financiën en KCC-taken in eigen beheer te blijven uitvoeren
3. Een voorgenomen besluit te nemen om samenwerking met andere gemeenten
en marktpartijen van de uitvoerende PIJOFACH, P&O advies en Communicatietaken verder uit te werken
4. Akkoord te gaan met het uitwerken van een bestuursopdracht voor de
volgende fase van verkenning en voorbereiding van de outsourcing.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Het college overweegt en besluit:
ad. 1) Waardering wordt uitgesproken voor het objectief uitgevoerde onderzoek.
Vastgesteld wordt dat de uitkomsten met name zich richten op de kwaliteit en
kwestbaarheid. Het kostenaspect is nog niet uitgewerkt en dient betrokken te
worden bij de volgende fases. Daarbij dient duidelijkheid gegeven te worden over
de werkprocessen en de te maken knippen in die processen. Het college stelt vast
dat met de uitkomsten van het onderzoek de opdracht in de bestuursopdracht is
uitgevoerd. Voor het overige neemt het college kennis van het onderzoek.
ad. 2 en 3) Het college besluit de voorgelegde adviespunten conform vast te
stellen, waarbij aangetekend wordt dat dit gebaseerd is op de huidige situatie en
de bekende ontwikkelingen. Benadrukt wordt dat uitwerkingen bij de inrichting
van de adviestaken de kwestbaarheden worden weggenomen c.q. tot het
minimale worden beperkt.
ad 4) Het college besluit conform advies.

Benoeming stembureauleden
Z.024586 - D.082459
V.M. van Neerbos
Team KCC

Advies

1. De op bijgevoegde lijst vermelde personen aan te wijzen als
lid/plaatsvervangend lid/teller van een stembureau.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.

Camperbeleid
Z.023450 - D.082490

Portefeuillehouder

S.A.M. Bos

Team

Team WM

Advies

1. in te stemmen met de memo Ruimtelijke mogelijkheden voor camperplaatsen
2. de raad te informeren middels een informatienota

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 19 februari 2019, nr. 8/19
Z.023954 - D.082563
n.v.t.

Team

Team KCC

Advies

.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Wethouder Ans Mol was afwezig. Dit vermelden bij de aan-/afwezigen.

Uitnodigingen week 9, 26 februari 2019
Z.023954 - D.082565
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Besluit

5 maart 2019 congres over verantwoordelijk marktgedrag in Den Haag.
8 maart 2019 internationale vrouwendag in Arnhem.

Het college is verhinderd.

15 maart 2019 opening toeristisch seizoen in Kesteren.

Wethouder Bos is aanwezig.

29 maart 2019 afscheid burgemeester Ryan Palmen, gemeente Hilvarenbeek.

Mogelijk is burgemeester Van Neerbos aanwezig.
27 april 2019 Oranje comité Wamel Koningsdag.

Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.

4 mei 2019 Oranje comité Wamel, dodenherdenking.

Uitnodiging betrekken bij het totaal overzicht voor de herdenkingen.

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

AB-vergadering 28-02-2019 Werkzaak Rivierenland
Z.024574 - D.082693
A.P.M. van Swam
Team MO

Advies

instemmen met de in de annotatie opgenomen opmerkingen en adviezen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Op 28 februari 2019 is er weer een vergadering van het Algemeen Bestuur van
Werkzaak Rivierenland. De ingekomen agenda en bijbehorende stukken zijn
voorzien van een annotatie. Voor besluitvorming zijn 2 onderwerpen
geagendeerd. In beide gevallen gaat het om open voorstellen (benoeming AB-lid
in audit-commissie en Verrekening inleenvergoedingen Participatiewet). .

Regionale zaken week 9, 26 februari 2019
Z.023954 - D.082921
n.v.t.
Team KCC

Advies

.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de ambtelijke annotatie voor het AB werkzaak dd. 28
februari 2019.

