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Aanbesteding vervanging printers

In verband met het aflopen van het contract met
Océ/Canon en de veroudering van het huidige
printerpark is het noodzakelijk de printers/multifunctionals
te vervangen. Omdat we aansluiten bij PIT is het
wenselijk om een contract te sluiten met een partner die
dezelfde specificaties kan leveren als de huidige
contractpartner van PIT.

1. Het college gaat akkoord met de onderhandse
enkelvoudige aanbesteding aan Konica Minolta voor de
levering van het nieuwe printerpark, dit in afwijking van
ons inkoopbeleid.
2. Indien het geoffreerde bedrag past binnen het in de
begroting 2015-2019 beschikbare budget overgaan tot
gunning aan Konica Minolta.

akkoord
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Wijngoed Fromberg aanwijzen als vaste
trouwlocatie

Jaarstukken 2013-2014 en begroting 2016
Riec

1. Het college gaat akkoord met de
onderhandse enkelvoudige aanbesteding
aan Konica Minolta voor de levering van het
nieuwe printerpark, dit in afwijking van ons
inkoopbeleid.
2. Indien het geoffreerde bedrag past binnen
het in de begroting 2015-2019 beschikbare
budget overgaan tot gunning aan Konica
Minolta.

Mevrouw C. Soomers-Wiertz, heeft op 12 februari een
Wijngoed Fromberg, Hunsstraat 42 A, 6367 JL te
aanvraag ingediend om wijngoed/wijngaard Fromberg,
Voerendaal per 1 oktober 2015 als vaste trouwlocatie
Hunsstraat 42 A, 6367 JL Voerendaal, als vaste
aanwijzen.
trouwlocatie aan te wijzen. Het komt de laatste tijd zeer
geregeld voor dat er aanvragen zijn om in de wijngaard
te trouwen. Onze medewerker Handhaving, de heer T.
Vinders heeft de locatie op 12 maart 2015 gecontroleerd.
Op basis hiervan bestaan geen belemmeringen (meer)
om Wijngoed Fromberg aan te wijzen. Voerendaal heeft
momenteel reeds Cultureel centrum de Borenburg en
Villa de Proosdij als vaste trouwlocaties aangewezen.

akkoord

De Stuurgroep Bestuurlijke- en Geïntegreerde Aanpak
van de Georganiseerde Criminaliteit heeft de aangepaste
jaarrekening 2013, de jaarrekening 2014 en het jaarplan
2016 van het Regionaal Informatie- en Expertise
Centrum (RIEC) Limburg aangeboden ter
becommentariëring door de raad. Met deze stukken kan
in hoofdlijnen ingestemd worden.

akkoord

De gemeenteraad voor te stellen In te stemmen met de
door het RIEC Limburg ingediende jaarstukken over
2013 en 2014 alsmede het jaarplan annex begroting
2016.

Wijngoed Fromberg, Hunsstraat 42 A, 6367
JL te Voerendaal per 1 oktober 2015 als
vaste trouwlocatie aanwijzen.

De gemeenteraad voor te stellen In te
stemmen met de door het RIEC Limburg
ingediende jaarstukken over 2013 en 2014
alsmede het jaarplan annex begroting 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 12-5-2015.
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Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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