Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

09-07-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

Voorzitter

A.J. Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, J.W. (Hans) Keuken, A.J. (Jan) Kottelenberg,
G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Afwezig: wethouder van Someren

Aanwijzing Meersteeg 1 te Echteld als vrije huwelijkslocatie O(A)
Van bruidsparen zijn er de afgelopen jaren verzoeken binnengekomen om in
een woonhuis of de bijbehorende tuin hun huwelijk te mogen voltrekken. In
het huidige beleid is dit niet mogelijk.

Besluit
Het college besluit, onder voorwaarden en bij wijze van pilot, Meersteeg 1 te
Echteld aan te wijzen als vrije huwelijkslocatie voor het huwelijk op 13
september 2019 om 11.00 uur.
Organisatiewijziging Concernstaf O(A)
Er is aanleiding om te komen tot de overheveling van het team veiligheid naar
de sociale pijler en de overige teams van de concernstaf naar bedrijfsvoering.
De functie van directieadviseur/manager concernstaf komt daarmee te
vervallen.

Besluit
1. Het college neemt het voorgenomen besluit om het team veiligheid over te
hevelen naar de sociale pijler.
2. Het college neemt het voorgenomen besluit om de teams van de
concernstaf, met uitzondering van veiligheid, over te hevelen naar de pijler
bedrijfsvoering.
3. Het college neemt het voorgenomen besluit om de functie van
directieadviseur/manager concernstaf te laten vervallen.

4. Het college neemt het voorgenomen besluit om de functie van
directieadviseur samen te voegen met de functie van controller.
5. Het college besluit de voorgenomen besluiten onder beslispunt 1 tot en met
4 om te zetten in definitieve besluiten nadat de ondernemingsraad een positief
advies heeft uitgebracht, ingaande de dag na het uitgebrachte advies.
6. Het college neemt het besluit, nadat het voorgenomen besluit onder
beslispunt 3 een definitief besluit is geworden, de huidige
directieadviseur/manager concernstaf te plaatsen in de passende functie van
afdelingsmanager bedrijfsvoering, ingaande de dag na het uitgebrachte advies.
Vergadering Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 10 juli 2019 O(A)
Op 10 juli 2019 vindt er een vergadering plaats van het algemeen bestuur van
de Regio Rivierenland.

Besluit
Het college besluit deel te nemen aan de vergadering van het algemeen
bestuur Regio Rivierenland.
Portefeuillehoudersoverleg Wmo en Jeugd 11 juli 2019 O(A)
Op 11 juli 2019 vindt er een portefeuillehoudersoverleg Wmo en Jeugd plaats.

Besluit
Het college besluit deel te nemen aan het portefeuillehoudersoverleg Wmo en
Jeugd.
Nadere Regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties O(A)
Om vrijwilligersorganisaties, actief in het sociaal maatschappelijk domein een
subsidie te kunnen toekennen is een juridische grondslag nodig. Hiertoe ie een
Nadere regel opgesteld, gebaseerd op de Algemene Subsidie Verordening.

Besluit
Het college besluit de 'Nadere regel Subsidies voor vrijwilligersorganisaties,
actief in het sociaal maatschappelijk domein gemeente Neder-Betuwe 2019'
vast te stellen.
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