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COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-11-2018
Samenvatting / toelichting
De overeenkomst tussen de gemeente Waalwijk en de acht
andere regiogemeenten met Routebureau Brabant voor het
beheer en onderhoud van onze routes loopt af. Deze
overeenkomst moet opnieuw worden afgesloten en wethouder
Grootswagers van de gemeente Loon op Zand moet gemachtigd
worden om namens onze gemeente deze overeenkomst te
mogen tekenen.

Besluit
1. vanaf 2019 een bedrag van €9000 beschikbaar te stellen
voor het beheer en onderhoud van de routestructuren;
2. bovengenoemde te verwerken in een geactualiseerde
overeenkomst voor beheer en onderhoud;
3. wethouder Grootswagers (gemeente Loon op Zand) te
machtigen namens de regiogemeenten deze overeenkomst
te
ondertekenen;
4. De jaarlijkse kosten te dekken uit het budget voor
areaaluitbreiding 2019.
een algemene aanstelling te verlenen voor alle
invorderingsmedewerkers in dienst van ANG en hen aan te
wijzen als onbezoldigd invorderingsmedewerkers en
invorderingsambtenaar en hiertoe bijgaand concept-besluit
vast te stellen.

Vanaf 1 december 2018 zijn de verzoeken om kwijtschelding
uitbesteed aan ANG.
Ingevolge artikel 231, lid 2 onder c en d van de Gemeentewet
dient uw college personen van genoemd bedrijf aan te wijzen als
onbezoldigd invorderingsmedewerker en invorderingsambtenaar.
Het voorstel is om een algemene aanstelling te verlenen voor alle
aldaar werkzame invorderingsmedewerkers en
invorderingsambtenaren. Hiermee wordt voorkomen dat de
gemeente frequent met nieuwe aanstelbesluiten wordt
geconfronteerd.
Momenteel worden er op Landgoed Driessen enkele “nieuwe”
bij de locatie, zoals opgenomen in de bijlage, een
appartementencomplexen gebouwd. In de nabijheid van deze
ondergrondse restafvalcontainer te plaatsen.
complexen dient een ondergrondse restafvalcontainer geplaatst
te worden. De exacte locatie is weergeven op een plattegrond, in
de bijlage. Bij het bepalen van deze locatie is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de in het beleid genoemde
randvoorwaarden.
Dit aanwijzingsbesluit wordt ter inzage gelegd en
belanghebbenden zijn gedurende 6 weken in de gelegenheid een
bezwaarschrift in te dienen.

