Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 16 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen.
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder K. Krook
Wethouder R. Verwoert
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(KK)
(RV
(JV)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho

Onderwerp

Samenvatting

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 9 mei
2017

Voorstel tot vaststellen besluitenlijst Vaststellen besluitenlijst.
voorgaande week.

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

– Uitnodiging van Look
Boden voor het Charity
Golf Event 2017 op
zaterdag 1 juli 09:30 –
22:00 uur (zie bijgevoegd
programma).
– Uitnodiging voor de
bestuurdersconferentie
Tegenkracht op woensdag
28 juni van 09:30 – 13:30
uur te Nieuwegein.
– Vooraankondiging Bibob
Roadshow dd 22 juni in het
gemeentehuis van
Apeldoorn vanaf 12:00 uur.

Advies

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproducere
5 = Zelf beslissen

Besluit

BP

Vastgesteld

–

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–
– v.k.a.

– burgemeester De Vries is
aanwezig

– burgemeester De Vries is
aanwezig

2.1

2.2

Dienstverlening 21794 KK
en beleid

Dienstverlening 20617 TK
en beleid.

Startnotitie GGZ
Beschermd wonen en
Maatschappelijke opvang.

Raadsvoorstel
“Leefbaarheid, biodiversiteit
en
landschapsontwikkeling”.

De VNG en het ministerie van VWS
hebben afgesproken dat
gemeenten uiterlijk 31 december
2017 het meerjarenplan Plan van
Aanpak Beschermd
wonen/Maatschappelijke opvang
gereed moeten hebben. In
voorliggende startnotitie staan de
visie en uitgangspunten die we
hanteren als basis voor de
totstandkoming van het Plan van
Aanpak. Daarnaast bevat de
startnotitie het proces dat de
gemeenten in de regio’s Nijmegen
& Rivierenland samen met
aanbieders, ervaringsdeskundigen
en andere betrokken partijen (bijv.
woningcorporaties) gaan doorlopen
om te komen tot een gedragen
Plan van Aanpak.

1. De startnotitie GGZ-beschermd 1. akkoord
wonen Maatschappelijke opvang
vast te stellen.
2. De startnotitie ter kennisname
aan de gemeenteraad aan te
bieden met een bijbehorende
informatienota.

De raad heeft in het (recente)
Bijgaand voorstel aanbieden aan
verleden middels diverse besluiten de raad.
en moties aangegeven
leefbaarheid, biodiversiteit en
landschapsontwikkeling belangrijk
te vinden voor onze
gemeente. Nu is het moment om
vorm te geven aan onze ambities.
Omdat de Provincie Gelderland de
subsidieregeling LANDSCHAP
kent, kan zij nu daaruit een bijdrage
leveren. Veel van de ambities uit
het (recente) verleden zouden
ondergebracht kunnen worden in
deze regeling, en derhalve voor
subsidie in aanmerking komen. Het
is mogelijk om voor betreffende
activiteiten 50% subsidie te krijgen,
waardoor er 50% meer
geïnvesteerd kan worden.

1+2

2. akkoord

akkoord

–

In dit voorstel wordt geadviseerd €
225.000 te bestemmen als cofinanciering voor de beschreven
projecten, waardoor na verkrijging
van de Landschapssubsidie per
saldo
€ 475.000 beschikbaar komt voor
genoemde projecten.
2.3

2.4

Dienstverlening 21813 TK
en Beleid

Dienstverlening 22451 BUR
en Beleid

TNO onderzoek PHS
(Programma Hoog
Frequent Spoor).

Jaarrekening 2016 en
begroting 2018 VRGZ

De mogelijke komst van het
Programma Hoogfrequent Spoor
(PHS) kan gevolgen hebben voor
de gezondheid van onze inwoners.
In samenwerking met de gemeente
‘s-Hertogenbosch, Maasdriel,
Zaltbommel en Geldermalsen
wordt voorgesteld TNO integraal
onderzoek te laten doen naar de
effecten op het gebied van geluid,
trillingen, externe veiligheid en
gezondheid. Indien het PHS alsnog
wordt uitgevoerd, dan worden er
maatregelenpakketten voorgesteld.
Via een verdeelsleutel betaalt
gemeente Neerijnen € 10.500,-van de in totaal € 100.000,-- aan
onderzoekskosten.

1. In te stemmen met het
1. akkoord
uitvoeren van het TNO onderzoek
PHS en hier een bijdrage te
bekostigen van € 10.500,--.
2. Het bedrag van € 10.500,-- op
te nemen in de voorjaarsnota.

2. akkoord

Van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid zijn de jaarstukken
2016, de concept-begroting 2018
en de meerjarenraming 2019-2021
ontvangen. Conform de
gemeenschappelijke regeling
bestaat de mogelijkheid om vanuit
de gemeente een zienswijze
kenbaar te maken op deze
stukken.

1. Bijgevoegd raadsvoorstel en
besluit inzake de Jaarstukken
2016 en concept begroting 2018
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
voor te leggen aan de raad in de
vergadering van 8 juni 2017.

1. akkoord

2. In te stemmen met het
versturen van de conceptzienswijze.

2. akkoord

1

nvt

2.5

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg Ambtelijke advisering.
Wmo/Jeugd 18 mei 2017.

Kennis nemen van de advisering.

Kennis genomen van ambtelijk
advies

–

