Openbare B&W NOTULEN 16 april 2019
Aanwezig:

Nr.
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3
4
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8

Reg.

E.Weststeijn, burgemeester, voorzitter
M.S.Albricht-Brinkman, wethouder
A.Logemann, wethouder
W.G.Pieterse-Pook, secretaris
Onderwerp
Opening
Notulen 9 april 2019
MT-verslag
In de Roos

Besluit

Pfh.

Conform concept vastgesteld
NVT
26 april: Burgemeester: Koningsdag, 4 mei e.d.; 10
mei: nog niet vastgesteld; 24 mei: wethouder
Logemann kamerfestival ZOOM
Conform advies besloten

AL

AW/19 De gewijzigde jaarschijf 2019 en 2020 van de
/04/01 begroting van de BVO DRAN
De raad in de gelegenheid stellen zijn zienswijze over
de gewijzigde jaarschijf 2019 en de jaarschijf 2020
van de BVO DRAN in te dienen
AW/19 De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de
Conform advies besloten
/04/03 Stichting veilig Thuis Gelderland-Midden
De raad in de gelegenheid stellen zijn zienswijze over
de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de
Stichting Veilig Thuis in te dienen
04Beleidsplan Brandweer 2020-2023, Beleidsplan
Conform advies besloten
AvdW/ Veiligheidsregio Gelderland-Midden ( VGGM) 2020KS
2023, Regionaal Risicoprofiel, regionale
capaciteitenanalyse, Jaarrekening en begroting
VGGM
De raad voorstellen: 1. Kennis te nemen van het

AL

EW en
AL

Actie

9

10

bijgevoegde concept-beleidsplan Brandweer 20202023, het concept-beleidsplan 2020-2023 van de
Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het
Regionaal Risicoprofiel en de regionale
capaciteitenanalyse, waarop dit veiligheidsplan
gebaseerd is; 2. Kennis te nemen van de
conceptjaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting
2020 van de VGGM; 3. In te stemmen met de
concept-zienswijze ten aanzien van de onder 1 en 2
genoemde stukken en de zienswijze door te geleiden
naar het Dagelijks Bestuur van de VGGM
MJ-19- Voortzetten regionale samenwerking
12
doelgroepenvervoer
1.Kennisnemen van het adviesdocument van de BVO
DRAN inclusief addendum; 2. Kennisnemen van de
uitkomsten van de interne evaluatie van de gemeente
Rheden; 3. Instemmen met voortzetten van de
regionale samenwerking inzake het
doelgroepenvervoer binnen de BVO DRAN; 4. De
raad voorstellen een positieve zienswijze te geven op
dit voorstel
AW19/ Jaarrekening 2018, gewijzigde begroting 2019,
04/04 uitvoeringsprogramma 2020, uitvoeringsplan 20202023 en ontwerp meerjarenbegroting 2010-2023 van
de MGR
De raad inb de gelegenheid stellen zijn zienswijze
over de gewijzigde begroting 2019, het
uitvoeringsprogramma 2020, uitvoeringsplan 20202023 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van de
MGR in te dienen

Conform advies besloten

AL

Conform advies besloten

MA

Vastgesteld in de vergadering van 23 april 2019
de voorzitter,
de secretaris,
drs. E.Weststeijn
W.G.Pieterse-Pook

