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Afwezig:
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Onderwerp
Besluitenlijst vergadering d.d. 13 december 2011

Besluit

Bu/JZ
11.026401
11.026091
11.026530

Vergaderstukken: Algemeen Bestuur Regio
Rivierenland d.d. 14 december 2011

1.

Me/RB
11.026094

Gunningsadvies CT10‐24 Herinrichting Tunnelweg 1.
Geldermalsen

2.

2.

In te stemmen met de ambtelijke adviezen en
standpunten en deze in te brengen in de
vergadering
De agenda ter kennisname brengen van de
commissie Bestuur en Middelen en de
Gemeenteraad

In te stemmen met opdrachtverlening aan De
Jong en Zoon B.V. uit Beesd voor een bedrag
van € 786.800,‐‐ ten laste van FCL 72101019.
Niet in te stemmen met een extra reservering
t.b.v. onvoorziene omstandigheden, extra
toezicht en directievoering

3

Me/FN
11.017585

Administratieve wijzigingen Productenraming
2011

De Productenraming 2011 wijzigen conform de
concept administratieve begrotingswijzigingen

4

Bu/RO
11.026633

Opdrachtverlening voor opstellen
bestemmingsplan voor een vijftal kernen
(Buurmalsen, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht)

1.
2.

3.

5

Me/RO
11.025557

Actieprogramma 2012 Mobiliteitsplan

1.
2.

3.

6

Bu/GF

Verslag vergadering commissie Grondgebied d.d.
30 november 2011

Raad

Conform vastgesteld

1.
2.

Kennis nemen van de drie ingebrachte offertes
De opdracht tot het opstellen van de vijf
bestemmingsplan toekennen aan bureau
Pouderoyen Compagnons uit Nijmegen
De kosten ten laste brengen van de
bestemmingsreserve “herziening/actualisatie
bestemmingsplannen”
Instemmen met Actieprogramma 2012
Mobiliteitsplan
De totale kosten ad € 228.647,‐‐ ten laste
brengen van de Bestemmingsreserve
Mobiliteitsplan
Actieprogramma 2012 Mobiliteitsplan ter
kennisname zenden aan de Raad
Voor kennisgeving aannemen
Uitstaande acties afhandelen en commissie
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proactief informeren (gelijk met het verzenden
van de commissieagenda) conform afspraak

Datum: 13 december 2011

7

8

Me/FZ
11.026418
11.026183

Aanbesteding papier

1.

Bm/JZ
11.024236
11.024238
11.016306
11.007995
11.002159
11.008016

Het bezwaarschrift van mevrouw P.B.C. Kraan,
1.
Havendijk 11, 4153 AW Beesd gericht tegen het
raadsbesluit geen medewerking te verlenen aan het
2.
verzoek een bestemming te wijzigen.

2.

3.

9

Br/SL
11.026175

Effectmeting welzijn in het project Opplussen in
Geldermalsen door Spectrum CMO

1.

2.
3.

De uitkomsten van de Europese aanbesteding
voor kennisgeving aan te nemen
De overeenkomst met Océ‐Nederland te
tekenen
Kennisnemen van het verslag en advies van de
commissie voor bezwaarschriften inzake het
bezwaarschrift van mevrouw P.B.C. Kraan
Het advies van de commissie voor bezwaar‐
schriften d.d. 31 oktober 2011 duiden
als juridisch correct wat betreft inhoud
en wijze van totstandkoming
De raad voorstellen;
‐ het bezwaarschrift van mevrouw P.B.C.
Kraan ongegrond te verklaren
‐ het bestreden besluit van 31 mei 2011 in
stand te laten
In het licht van de Kanteling en Welzijn
Nieuwe Stijl in te stemmen met de
effectmeting welzijn in het project Opplussen
Spectrum CMO Gelderland de opdracht te
geven deze effectmeting uit te voeren
De cofinanciering voor de subsidie vanuit de
provincie, zijnde € 5.744,‐‐ incidenteel te
bekostigen uit het budget 2011 van de
Zorgvernieuwingsprojecten (€ 13.300,‐‐)

10

Me/RO
11.026526
11.026044
11.020104

Vervanging spoorkruisingen in Tricht in verband
met spoorverbreding

In te stemmen met voorstel aan de raad

11

Br/GF
11.026515

Verslag vergadering commissie Samenleving d.d.
28 november 2011

1.
2.

Voor kennisgeving aannemen
Uitstaande acties afhandelen en commissie
proactief informeren (gelijk met het verzenden
van de commissieagenda) conform afspraak

12

Me/GF
11.026726

Verslag vergadering commissie Bestuur en
Middelen d.d. 29 november 2011

1.
2.

Voor kennisgeving aannemen
Uitstaande acties afhandelen en commissie
proactief informeren (gelijk met het verzenden
van de commissieagenda) conform afspraak

Vastgesteld door burgemeester en wethouders
Voornoemd op 20 december 2011
De loco‐secretaris,
de burgemeester
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