Openbare B&W NOTULEN 5 maart 2019
Aanwezig:

Nr.

Reg.

1
2
3
4

5

E.Weststeijn, burgemeester, voorzitter
M.S.Albricht-Brinkman, wethouder
A.Logemann, wethouder
W.G.Pieterse-Pook, secretaris

Onderwerp
Opening
Notulen 26 februari 2019
MT-verslag
In de Roos

KS

Besluit

Conform concept vastgesteld
Akkoord
15 maart: Wethouder Logemann: artikel Mijn Huis
Mijn Toekomst. 29 maart: nog niet vastgesteld. De
burgemeester gaat geregeld in In de Roos een soort
blog schrijven over wat de gemeente bezig houdt.
Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, meerjarenConform advies besloten. Wethouder Logemann heeft
beleidsplan Politie Oost-Nederland en jaarplan politie nog een aantal vragen, deze zijn doorgegeven aan K.
IJsselwaarden
Schaap.
De raad voorstellen:
Chef basisteam IJsselwaarden G. van Ee komt in de
1. Kennis te nemen van de Veiligheidsstrategie Oost- commissievergadering een toelichting geven op de
Nederland, het meerjarenbeleidsplan van de politie
stukken.
Oost-Nederland en het jaarplan van het
politiebasisteam IJsselwaarden,
2. In te stemmen met de, in de in concept bijgevoegde
brief opgenomen, zienswijze ten aanzien van het
meerjarenbeleidsplan;
3. Een inwonersbijdrage ter beschikking te stellen
voor het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland.

Pfh.

Actie

6

7

8

9

10

OV018
.19 en
.20
HJ190
0020

Aanvraag omgevingsvergunning de Genestetlaan 11
en 13
De omgevingsvergunning verlenen
Milieujaarverslag 2018
1. Het milieujaarverslag vaststellen
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met
het milieujaarverslag 2018
MJ-19- Stimuleringsregeling “Mijn Huis Mijn Toekomst” en
06
memo ter aanvulling
1. Vaststellen de stimuleringsregeling “Mijn Huis
Mijn Toekomst” gemeente Rozendaal, vooralsnog
voor 2019; 2. Vaststellen de checklist behorende bij
deze stimuleringsregeling
MJ19- Bestuurlijke informatie Sociaal domein
10
Het memo met de Informatie Sociaal Domein t/m juli
2018 ter kennisname aanbieden aan de raad van 26
maart 2019
Memo Ondertekening Manifest Maatschappelijk
Verantwoord inkopen
Het manifest ondertekenen

Vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2019
de voorzitter,
de secretaris,
drs. E. Weststeijn
W.G.Pieterse-Pook

College stemt hiermee in indien er over de plannen
overleg met de buren is geweest.
Aanhouden. Wethouder Albricht neemt de tekst nog
door met H. Jacobsen. Toelichting geven op
overschrijdingen.
Conform advies besloten

Conform advies besloten. Er wordt nog een memo
opgesteld over de gestegen kosten van jeugdhulp voor
B&W.
College besluit het manifest niet te ondertekenen
vanwege de extra werkzaamheden die daaruit
voortvloeien. Gemeente doet al diverse dingen op dit
gebied waar het manifest niets aan toevoegt.

