Vergadering van burgemeester en wethouders Gemeente Ouderkerk

12 juli 2011 definitief
J. de Prieëlle
M.G. Boere
T.C. Segers
G.H. Logt
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:wethouder
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7.

8.

9.

Voorgestelde beslissing

Vaststellen notulen van de
Notulen van de vergadering van B&W van 5 juli 2011
vergadering van B&W van 5 juli
vaststellen.
2011
Lijst van uitnodigingen, symposia
etc.
Rondvraag & communicatie

Besluit
Akkoord, conform advies

Aanwijzen uitvoeringsorganisatie 1.
voor sollicitatieplicht en
outplacement politieke
ambtsdragers
2.

RAET aanwijzen als uitvoeringsorganisatie in het
Akkoord, conform advies
kader van de sollicitatieplicht en outplacement voor
politieke ambtsdragers.
Vanaf 1 januari 2012 voor gewezen wethouders het
totaalpakket uitkeringen (tarief van € 300,-) inkopen.
Zondagopenstelling horeca1. Het verzoek, op grond van artikel 1.3 van de
Aanhouden. Nadere juridische
gedeelte “De Drie Maenen”
huurovereenkomst, afwijzen.
raadpleging inzake APV in
2. Indien u wel wenst mee te werken dan dient de tekst relatie overeenkomst verhuur
van artikel 1.3 aangepast te worden en ontheffing te café gedeelte Drie Maenen.
worden verleend op grond van artikel 2.29 van de
APV.
Ondertekenen overeenkomsten
De feitelijke m2 bvo, overeengekomen
Aanhouden. Overleg met
financiën.
m2 bvo schoolgebouwen.
onderwijscapaciteit en toegekende eerste inrichting
onderwijsleerpakket en meubilair in bijgevoegde
overeenkomsten vastleggen.
Jaarverslag en jaarrekening 2010 Aan de gemeenteraad voorstellen om
Akkoord, conform advies
en gewijzigde begroting 2011
•
De jaarrekening 2010 van Stichting Onderwijs
Stichting Onderwijs Primair
Primair goed te keuren.
•
Kennis te nemen van het jaarverslag 2010 van
Stichting Onderwijs Primair;
•
De gewijzigde begroting 2011 goed te keuren.
Kadernota Burgerparticipatie
•
In te stemmen met kadernota burgerparticipatie en College neemt kennis van de
“samen werken aan een vitaal
notitie. College kiest voor
raad voor te stellen in te stemmen met deze
Ouderkerk”
“gereedschapkist” en
kadernota
•
Jaarlijks formuleren van een Uitvoeringsprogramma maatwerk per onderwerp.
Notitie hierop aanpassen en
•
Instellen van twee Burgerpanels
•
Raad voor te stellen in te stemmen met het intrekken ter finale besluitvorming naar
college. Geen overkoepelend
van de raadsbesluiten instellen stuurgroepen
Dorpsvisie Gouderak en Ouderkerk a/d IJ/Lageweg “burgerpanel”.
Nazending stukken vergadering
Voor kennisgeving aannemen.
Akkoord, conform advies
algemeen bestuur ISMH van 30
juni 2011

Stukken portefeuille
Wethouder M.G. Boere-Schoonderwoerd
10. Uurwerk kerktoren Gouderak

11. Cyclus Jaarverslag incl.
Jaarrekening 2010

De wijzerplaten van de Hervormde Kerk te Gouderak te Akkoord, conform advies
laten restaureren voor een bedrag van € 7.390,- excl.
BTW en hiervoor de firma Eijsbouts te Asten opdracht te
geven.
Jaarrekening voor kennisgeving aannemen en via cie. FEA Akkoord, conform advies
ter kennis brengen van de raad.

12. Wijzigingsplan IJsseldijk West 57
te Ouderkerk aan den IJssel

13. Planschadeverzoeken
begraafplaats Lageweg

14. 5e Begrotingswijziging 2011

15. Nota weerstandsvermogen en
risicomanagement

Voorgesteld wordt:
•
Vaststellen Nota van Beantwoording d.d. 12 april
2011;
•
Vaststellen wijzigingsplan “IJsseldijk West 57” d.d.
17 mei 2011 conform bijgaand concept-besluit;
•
De vaststelling van het wijzigingsplan d.d. 12 juli
2011 en het besluit om geen exploitatieplan vast te
stellen d.d. 30 juni 2011 gelijktijdig bekend te
maken.
De verzoeken om een tegemoetkoming in planschade
overeenkomstig bijgevoegde concept-besluiten af te
wijzen betreffende:
•
Mevrouw J.M. Verkaik-Hoogendijk, woonachtig
Lageweg 39, 2935 CD Ouderkerk aan den IJssel;
•
De heer en mevrouw H. de Lange, woonachtig
Lageweg 36, 2935 CE Ouderkerk aan den IJssel.
Voorstel:
•
De wijziging accorderen en aanbieden aan de raad.

1.
2.
3.
4.

16. Bezoek VROM-Inspectie

16a Verkoop IJsbaan 2

Instemmen met de Nota Weerstandsvermogen en
risicomanagement;
Voor kennisgeving voorleggen aan de cie. FEA;
Ter vaststelling aanbieden aan Raad;
Middels begrotingswijziging (najaarsnota 2011)
Risicoreserve instellen en € 190.048 ten laste van
Algemene Reserve storten

Akkoord, conform advies

Akkoord, conform advies

Akkoord, bladzijde 2
raadsvoorstel eenduidiger
formuleren.
In kader van interne controle
geconstateerde wijziging
doorvoeren in overleg met
portefeuillehouders Financiën
en Welzijn/Wmo.
Beslispunten notitie verwerken
in raadsvoorstel.
Raadsvoorstel en notitie
aanpassen conform eisen BBV:
1 %.
Risicomanagement apart
voorstel college. Toegroeien
naar risicoreserve.
Afstemmen met portefeuillehouder.

•
•

Akkoord, college wil resultaat
Voor kennisgeving aannemen
Kantoorruimte en ambtelijke capaciteit beschikbaar graag bespreken te zijner tijd.
stellen
•
Gemeenschappelijke regelingen in de voorbereiding
betrekken.
Instemmen om woning IJsbaan2 te Ouderkerk aan den
Akkoord, conform advies.
IJssel aan te bieden aan starter met een economische
en/of sociale binding aan Ouderkerk aan den IJssel

Stukken portefeuille
Wethouder T.C. Segers
17. Nachtelijke wegwerkzaamheden
IJsseldijk-Noord, tussen Lageweg
en Ouderkerk a/d IJssel, 8 t/m 13
augustus 2011 (vervolg)
18. Gespreksverslag d.d. 5 juli 2011
tussen dhr. en mevr. Van Mullem
en gemeente Ouderkerk
19. Aanvraag incidentele subsidie –
buurtbarbecue Sperwerhof
20. Conceptbesluitenlijst PO Werk &
Inkomen d.d. 22 juni 2011
21. Zienswijze inzake ontwerpnatuurbeheerplan 2012 ZuidHolland

Kennisnemen van de geplande wegwerkzaamheden aan Akkoord, conform advies
de IJsseldijk-Noord in week 32.

Voor kennisgeving aannemen.

Akkoord, conform advies

Ter besluitvorming: Akkoord met afwijzen van
Akkoord, conform advies
incidentele subsidieaanvraag buurtbarbecue Sperwerhof.
Voor kennisgeving aannemen.
Akkoord, conform advies
Instemmen met concept brief

Akkoord, enkele tekstuele
aanpassingen in overleg met
portefeuillehouder

