Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 14 01 2014

Aanwezig zijn:

L.M. Driessen-Jansen
C.J.M.W. Wassenaar
M.H. van der Eng
L. Maat
H.L. Zilverentant
H. Romeijn
C. Visser

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
, Communicatie

AGENDA

BESLUIT

1a LD CZ
Akkoord
2014i00007
Openbare besluitenlijst vergadering van 7
januari 2014.
2a Div.-/ingekomen.



Memo 8/1, 2014i00021,
aanschrijving HSL.
College heeft kennis genomen
van het memo.



Memo 10/1, 2014i00036, reactie
op akkoord VNG/Ministerie over
transitie AWBZ/Wmo.
College stemt, met uitzondering
van wethouder Maat, niet in met
het bereikte onderhandelingsakkoord van de VNG.



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, week 3,
publicatie 15/1, 2013i00049
Kennis van genomen.

OPENBAAR
Ja

Ja

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Geen bijzonderheden.

Ja

4a LD GWI
2014i00017
Betreft:
Benoeming leden en plaatsvervangende
leden van het hoofdstembureau.
Advies:
1. Benoeming leden en
plaatsvervangende leden van het
hoofdstembureau.
2. Akkoord gaan met de benoeming van
de in de bijlage genoemde personen
tot leden en plaatsvervangende leden van
het hoofdstembureau. Akkoord
gaan met de aanwijzing van de heren
H.C. Cambier en D. van Leenen als
bevoegde personen voor het in ontvangst
nemen van de kandidatenlijsten
en de voorgeschreven bijlagen.

Akkoord, met dien verstande dat
mevrouw E. Abma zal worden
toegevoegd als plaatsvervangend
lid en de heer D. van Leenen geen
plaatsvervangend lid meer zal zijn
van het hoofdstembureau. De heer
D. van Leenen zal vanuit zijn functie
het hoofdstembureau adviseren.

Ja

5a HZ Beleid
2013i02036
Betreft:
Convenant huisvesting arbeidsmigranten
Holland Rijnland.

Akkoord

Ja
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Advies:
1. Vast te stellen de Richtlijnen
Huisvesting arbeidsmigranten Holland
Rijnland, periode 2014-2018.
2. In te stemmen met het aangaan van
het Convenant huisvesting
arbeidsmigranten Holland Rijnland,
periode 2014-2018.
6a ME Beleid
Akkoord
2013I02050
Betreft:
Kwaliteitshandvest en
Bereikbaarheidswijzer.
Advies:
1. Het Kwaliteitshandvest vast te stellen.
2. Het Bereikbaarheidswijzer vast te
stellen.

Ja

7a LM Beleid
2013i02052
Betreft:
Intentieverklaring werelderfgoed
nominatie Romeinse Limes.
Advies:
In te stemmen met ondertekening van de
Intentieverklaring werelderfgoed
nominatie Romeinse Limes.

Akkoord

Ja

8a LM CZ
Akkoord
2014i00030
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 9 juli 2013, waarbij een aanvraag
levensonderhoud is afgewezen.
Advies:
1. 1. Het advies van de commissie bezwaar
en beroepschriften over nemen;
2. 2. Het bezwaarschrift gegrond verklaren
voor zover het de vergoeding van de
gevraagde proceskosten betreft;
3. 3. Het verzoek om een vergoeding van de
proceskosten toekennen.

Ja

9a LM CZ
2014i00010
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 23 juli 2013 (ESZ-2013-7228),
waarbij een verzoek om toepassing te
geven aan de Wet dwangsom is
afgewezen.

Ja
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Advies:
Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren, want bezwaarde heeft niet tijdig
het bezwaarschrift ingediend zonder dat
er een verschoonbare reden voor
termijnoverschrijding is.
10a LM CZ
Akkoord
2014i00011
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 23 juli (ESZ-2013-7227), waarbij een
verzoek om toepassing te geven aan de
Wet dwangsom is afgewezen.
Advies:
Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren, want bezwaarde heeft niet tijdig
het bezwaarschrift ingediend zonder dat
er een verschoonbare reden voor
termijnoverschrijding is.

Ja

11a LM CZ
Akkoord
2014i00014
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het uit
blijven van beschikkingen op aanvragen
om bijzondere bijstand.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Bezwaren ongegrond verklaren,
omdat op aanvragen reeds is beschikt
dan wel niet van het bestaan van een
aanvraag gebleken is.

Ja

12a Informatie-uitwisseling

Ja

Geen bijzonderheden

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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