GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 16 januari 2018

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 18.000486 / 18.000103
: Herdenking watersnoodramp 1 februari 2018
:
 Voor 2018 in te stemmen met de organisatie voor de herdenking van de
watersnoodramp op donderdag 1 februari en vrijdag 2 februari 2018.
 Een bedrag van maximaal € 5.000,- beschikbaar te stellen voor de organisatie
van de herdenking.
 Hiervoor eenmalig een bedrag van € 5.000,- bij ramen op product 453000
(cultuur),
 kostensoort 4380019 (overige goederen en diensten) en ten laste brengen
van onvoorzien incidenteel.
: Conform advies.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: DVL, 18.000178 / 18.000032
: Herzien besluit van het advies voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2018
(adviesnummer 17.009431).
: Instemmen met het herzien van het besluit voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen 2018 van 20 juni 2017:
 (Kandidaat)raadsleden mogen onder zelfde voorwaarden meedoen als andere
ervaren raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
 De nieuwe opzet en de beoogde verbeteringen (adviesnummer 17.009431)
blijven overeind staan, zoals de uniforme werkwijze en het daarvoor belangrijke
draaiboek voor de stembureaus.
: Conform advies.

: SAM, 17.024216 / 17.005247
: Subsidie Dijkrock 2018
: Het college wordt gevraagd in te stemmen met het toekennen van een incidentele
subsidie van €1.500- aan Stichting Dijkrock toe te kennen voor het organiseren van
een tweedaags festival op 13 en 14 april 2018
: Conform advies, met dien verstande dat wethouder Sinke om principiële redenen
tegen dit voorstel stemt.

GW, 17.023074 / 17.005421
Gunningsadvies offerteaanvraag containers en transport oud papier en karton
Voorgesteld wordt om:
 kennis te nemen van de uitslag van de offerteaanvraag;
 de uitvoering van het werk te gunnen aan SUEZ Recycling Services Zuid B.V. te Arnhem.
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SAM, 17.025549 / 17.005845
Deelovereenkomst Beschermd Wonen 2018 - 2019
Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met de deelovereenkomst Beschermd Wonen
2018 – 2019.
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