Besluitenlijst voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders, gehouden op 18 december 2018.
Aanwezig:

burgemeester mevrouw D.A. Bergman
secretaris mevrouw A.H.W.M. Kocken-Ouwens
wethouder de heer P.J.M. de Klein
wethouder de heer H. Plaizier
wethouder de heer W.H.M. van Teffelen

Afwezig:

Indiener

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

BDS

BW18.00693

Declaratie H. Plaizier november 2018.

Deze declaratie voor kennisgeving
aannemen.

Conform voorstel.

BELEID
ONTW
(RAAD)

at18003498,
BW18.00705

Verlengen ontheffing bevoorrading
supermarkten op zondagen.

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van Conform voorstel.
de evaluatie zondagse bevoorrading
supermarkten.
2. De tijdelijke ontheffing op artikel 2 lid 3
van de Winkeltijdenverordening te
verlengen tot en met 30 juni 2019.
3. In de periode januari tot en met april
2019 een onderzoek te doen naar
verruiming van openingstijden op
zondagen en uw college daarover in mei
te adviseren.

Openbaar

BELEID
ONTW
(RAAD)

at18003512,
at18003513,
at18003514,
at18003515,
BW18.00709

Wijziging tekst GR MARN.

1. te besluiten tot de wijziging zoals
omschreven in de bijlage ‘Voorstel tot
wijziging van de tekst van de
gemeenschappelijke regeling MARN’;
2. het College van Burgemeester en
Wethouders en de Burgemeester

Openbaar

Conform voorstel.

Publicatievorm
Openbaar
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Indiener

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

Publicatievorm

Conform voorstel.

Openbaar

Akkoord, echter de bijlage met
oninbare posten is GEEN
onderdeel van dit besluit en
moet als bijlage verwijderd
worden.

Openbaar

toestemming te verlenen tot deze
wijziging eveneens te besluiten.
BELEID
ONTW
(RAAD)

at18003512,
at18003513,
at18003514,
at18003516,
BW18.00710

Wijziging tekst GR MARN.

INF
BEDRIJF

at18003473,
at18003474,
at18003475,
BW18.00687

Afboeken oninbare vorderingen Munitax 1. Een bedrag aan openstaande
en ophogen voorziening.
vorderingen af te boeken van
€ 48.454,09 voor Munitax.
2. Het nadeel bij Munitax dat ontstaat door
de afboeking ten laste te brengen van de
verschillende belasting opbrengsten
2018.
3. Voor de vordering van de van de
gemeente Beuningen a € 3.249,50 de
voorziening dubieuze debiteuren en
€ 14.000,00 de voorziening
gefactureerde dwangsommen te
verhogen.

Vastgesteld in de vergadering van
burgemeester en wethouders van Beuningen
d.d. 8 januari 2019

de secretaris

Pagina 2

de burgemeester

Te besluiten tot de wijziging zoals
omschreven in de bijlage ‘Voorstel tot
wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN’.

