Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

13-04-2021

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Jan Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Opgave van neveninkomsten in 2020 door het college van Neder-Betuwe
De neveninkomsten van politieke ambtsdragers moeten onder bepaalde
voorwaarden worden verrekend met hun bezoldiging. De opgave van eventuele
neveninkomsten vindt plaats in de NIPA-applicatie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besluit
Het college besluit op basis van de uitgebrachte adviezen van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 geen
verrekening toe te passen van neveninkomsten voor:
- de heer A.J. Kottelenberg;
- mevrouw W.E.A. van Dijkhuizen;
- de heer M.A. Klein;
- de heer S.H.R. van Someren;
- de heer N. van Wolfswinkel.
Bijdrage voor het Bureau voor Toerisme
In het Jaarplan ‘Samenwerken in de toerisme en recreatie’ van het Bureau voor
Toerisme (BTR) worden de samenwerkingsafspraken beschreven. Deze
samenwerkingsafspraken vervangen de gemaakte prestatieafspraken met het
BTR. Met deze werkwijze sluit de inzet van het BTR aan op de gedefinieerde
versnellingsopgave. De acht gemeenten stellen jaarlijks € 1,06 per inwoner
beschikbaar ter realisering van de activiteiten zoals opgesteld in het jaarplan.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het Jaarplan 2021 ‘Samenwerken
in toerisme en recreatie’ van het BTR Rivierenland.

2. Het college besluit de gemeentelijke bijdrage aan het BTR te verhogen
met € 1.000 naar een jaarlijkse bijdrage van € 26.000.
3. Het college besluit de toename van de bijdrage te verwerken in de
eerste bestuursrapportage 2021.

Beslissingen i.v.m. uitstel ALV VNG Gelderland
Ieder jaar vergadert de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van
Gelderse Gemeenten (VNG Gelderland). De vereniging stelt voor om de ALV
2021 – die op 12 april in Buren zou plaatsvinden – uit te stellen naar
september. Een aantal besluiten kan echter niet zo lang wachten. VNG
Gelderland legt die daarom schriftelijk voor aan haar leden. De vereniging gaat
ervan uit dat het bestuur met de schriftelijke besluiten kan werken als ware die
besloten door de ALV.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de jaarstukken van VNG
Gelderland: het Jaarverslag 2020, de Financiële verantwoording (waarin
opgenomen begroting 2021 vv. en jaarrekening 2020) en de Balans.
2. Het college besluit in te stemmen met de benoeming van wethouder
Marieke Frank en wethouder Jeroen Joon tot bestuursleden.
3. Het college besluit in te stemmen met de uitgave voor het onderzoek
naar de Gelderse Veren tot maximaal € 60.000.
4. Het college besluit kennis te nemen van de nieuwe datum – onder
voorbehoud – voor de Algemene Ledenvergadering VNG Gelderland op
6 september 2021.
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