Besluitenlijst voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders, gehouden op 27 november 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

BELEIDONTW

at18003154,
BW18.00609,
INT18.0789,
INT18.0803

Aanwijzen leerplichtambtenaren regio.

1. Aan te wijzen als Leerplichtambtenaar,
Conform voorstel.
belast met het toezicht op de
Leerplichtwet, zoals bedoeld in artikel
16, eerste lid, van de Leerplichtwet:
 mevr. H.M.M. Thijssen, geboren 25-01
1959 te Gennep, in dienst van de
gemeente Mook en Middelaar;
 mevr. M. van Dalen, geboren 07-02
1987 te Nijmegen, in dienst van de
gemeente Heumen;
 mevr. P.J. Peters, geboren 17-05-1978 te
Nijmegen, in dienst van de
werkorganisatie Druten Wijchen;
 mevr. M.A.G. Bakker-Bruins, geboren
03-05-1968 te Nijmegen, in dienst van
de werkorganisatie Druten Wijchen; en
 mevr. R. Vossen, geboren 10-01-1974 te
Amsterdam, in dienst van de
werkorganisatie Druten Wijchen.
2. Het bijgevoegde besluit op de officiële
wijze te publiceren.
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Openbaar
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Indiener

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

BELEIDONTW
RAAD

at18003344,
at18003345,
at18003346,
at18003360,
BW18.00645

Tariefstelling hulp bij het huishouden
2018 en eerste helft 2019.

Met terugwerkende kracht conform de in
Conform voorstel.
bijlage 1 genoemde uitgangspunten de
tarieven voor hulp bij het huishouden vast te
stellen op:
a. € 25,36 per uur voor de periode van 1
april 2018 tot 1 oktober 2018;
b. € 26,26 per uur voor de periode vanaf 1
oktober 2018.

Openbaar

DIENSTVERL
RAAD

AT18003205,
at18003318,
BW09.01276,
BW10.00222,
BW18.00636,
IN18.06974

Aanpassen Verordening gemeentelijke
onderscheidingen.

1. De Verordening gemeentelijke onderAanhouden.
scheidingen gemeente Beuningen 2019
vast te stellen en in laten gaan op de dag
na die van haar bekendmaking.
2. De Verordening regelende de instelling
van de gemeentelijke erepenning van
1990 in te trekken.
3. Het B&W-voorstel van 22 september
2009 en 23 februari 2010 in te trekken.

Openbaar

INFBEDRIJF

at18003307,
at18003308,
BW18.00634

Behandeling bezwaren tegen rechtspositiebesluiten.

1. Het horen van bezwaarden in het over- Conform voorstel.
gangsjaar 2019 te laten geschieden door
de burgemeester, tevens portefeuillehouder P&O.
2. De Regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden gemeente
Beuningen met ingang van 1 januari
2019 in te trekken.

Openbaar

Vastgesteld in de vergadering van
burgemeester en wethouders van Beuningen
d.d. 4 december 2018
de secretaris
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