Besluitenlijst

Vergadering

College b en w

Registratienummer

05 31-01-2012

Datum

31 januari 2012

Aanvang

9:30 uur

Aanwezig

C. van der Kamp – burgemeester
J.M. Vroomen – wethouder
J.C. Goudbeek – wethouder
W.J.A. Verkleij – wethouder
H. Romeijn – gemeentesecretaris (wnd)

Afwezig

-

Besluitenlijst nr 4 d.d. 24 januari 2012 vaststellen.
Advies:
Vastgesteld.
JCG /- P&C – ADV- 11.1131-1
Managementletter 2011
Besluit:
1. Kennisgenomen van de managementletter;
2. Managementletter en begeleidende brief ter beschikking stellen aan de raad / het
auditcomité.
HV / P&R – ADV – 11.04203
Versterken Oeverwallen Oude Rijn in het venster Bodegraven-Woerden
Besluit:
1. Het inspiratieboek voor ruimtelijke kwaliteit ‘Versterken Oeverwallen Oude Rijn in het
Venster Bodegraven-Woerden’ vastgesteld;
2. Kennisgenomen van de folder, actieprogramma, subsidielijst en de lijst met
aanbevelingen;
3. Het inspiratieboek als kader meenemen bij het nader te actualiseren bestemmingsplan
Buitengebied;
4. De raad middels bijgevoegde collegebrief schriftelijk over dit voorstel informeren.
WV / - P&R – ADV- 12.01073
Aankoop perceel grond van Woningbouwvereniging Reeuwijk langs de Miereakker
Besluit:
Ingestemd met de overeenkomst voor de aankoop van een perceel van de
Woningbouwverenging Reeuwijk voor de reconstructie van de kruising Miereakker met ’t
Kerkestuk ten behoeve van het uitvoeren van het nieuwe winkelcentrum Miereakker te
Reeuwijk-Brug.

JCG / W&I – ADV – 11.01026
Uitvoeringsvoorschriften rondkomen in Bodegraven-Reeuwijk
Besluit:
- De Uitvoeringsvoorschriften bijzondere bijstand gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2012
vastgesteld met ingang van 1 februari 2012;
- Beleid van de voormalige gemeente Bodegraven-Reeuwijk inzake bijzondere bijstand op
grond van WWB met ingang van 1 februari 2012 ingetrokken;
- Na vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften door het college deze voor informatie
verzenden aan Puree.
WV / W&I – ADV – 12.0118
Besluit op bezwaar tegen het besluit toekenning hulp bij het huishouden
Besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaard conform advies van de
commissie bezwaar- en beroepschriften;
2. Het bestreden besluit herroepen, echter op andere gronden dan de commissie, en een
nieuw besluit nemen.

Vorenstaande besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders
van voormelde gemeente van dinsdag 7 februari 2012.
Burgemeester en wethouders van Bodegraven Reeuwijk,

de wnd. secretaris,

de burgemeester
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