Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 13 maart 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

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

Afwezig:
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse

(KK)
(JA)

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

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 6 maart
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Kom in de Kas Est

–
– Wethouder Verwoert zal
aanwezig zijn bij de opening.
– Voltallig college is aanwezig

– Jaarcongres VNG 26 en
27 juni
2.1

Dienstverlening 23623 JA
en beleid

Benoeming nieuwe leden
Raad van Toezicht
Personele Unie Stichting
Fluvium, onderwijsgroep
Spoenk en SPGG

Benoeming nieuwe leden Raad
van Toezicht Personele Unie
Stichting Fluvium, onderwijsgroep
Spoenk en SPGG

Kennis nemen van de benoeming
van nieuwe leden Raad van
Toezicht Personele Unie Stichting
Fluvium, onderwijsgroep Spoenk
en SPGG

Vka.

2.2

Dienstverlening 23059 TK
en beleid

Wijzigingsplan Graaf
Reinaldweg 2a Hellouw

Het college heeft het
wijzigingsplan voor Graaf
Reinaldweg 2a te Hellouw
gewijzigd vastgesteld. De wijziging
betreft de vormverandering van
het bouwvlak van dit agrarisch
bedrijf.

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied
Neerijnen, wijziging Graaf
Reinaldweg 2a Hellouw, gewijzigd
(aanduiding archeologische
waarde) vaststellen overeenkomstig het bijgevoegde plan.

akkoord

2

2.3

Dienstverlening 23337 TK

Principeverzoek

Het college werkt mee aan de

1. Indien er een verzoek komt om

1. akkoord

1

en beleid

Walgtsestraat 5 Varik

herziening van het
bestemmingsplan Kern Varik om
de uitbreiding van het dorpshuis
aan de Walgtsestraat 5 te Varik
mogelijk te maken.

het bestemmingsplan Kern Varik te
herzien waardoor de uitbreiding
van het dorpshuis aan de
Walgtsestraat 5 te Varik mogelijk
wordt, hieraan meewerken.
2. Instemmen met, alsnog,
2. akkoord
uitvoeren van de, nog niet
uitgevoerde, werkzaamheden ten
behoeve van de uitbreiding van het
dorpshuis,waarvoor uw college op
20 februari 1996 de
bouwvergunning B95-223 heeft
afgegeven.

2.4

Dienstverlening 23243 TK
en beleid

Wijzigingsplan Haarstraat
45 Tuil

Het college legt het ontwerp
wijzigingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017
wijziging Haarstraat 45 Tuil ter
inzage. De wijziging betreft de
vormverandering van het
bouwvlak van dit agrarisch bedrijf.

Het ontwerp wijzigingsplan,
akkoord
Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017 wijziging Haarstraat 45 Tuil
ter inzage leggen nadat de
planschadeverhaalovereenkomst
ondertekend is en de leges betaald
zijn.

2

2.5

Dienstverlening 5636
en beleid

Kruyt Tuil

Het plan Kruyt is ondanks een
overeenkomst nog niet in
uitvoering gebracht. Ontwikkelaar
VABO heeft de gemeente enkele
voorstellen gedaan die volgens
hen noodzakelijk zijn om te
kunnen starten. Hiervoor zijn
enkele planaanpassingen nodig.
De gemeente wordt gevraagd hier
medewerking aan te verlenen.

1. Akkoord te gaan met het verzoek 1. akkoord
van VABO om de gesprekken met
provincie Gelderland over de
subsidiemogelijkheden via
Steengoed Benutten op te starten.

1

TK

2. Niet akkoord te gaan met het
verzoek te tornen aan de eerder
afgesproken en beeldkwaliteit,
nok,- en goothoogte van de nieuw
te realiseren woningen.

2. akkoord

3.Niet akkoord te gaan met de
3. akkoord tenzij de
toevoeging van een extra woning in initiatiefnemer overeenstemming
het plan.
bereikt met
omwonenden/belanghebbenden
4. Wel akkoord gaan met het
over het toevoegen van 1 woning
aanpassen van het type woning in en verlaging van de prijsklasse
het binnengebied naar een
voor betreffende woningen.

goedkopere sector.
4. akkoord
5. Vast te houden aan de
voorgestelde startdatum van
tweede helft 2018 en
opleverdatum van het plan van 1
juli 2021.
6. Het ontwerp bestemmingsplan
na overeenstemming met VABO
over bovenstaande beslispunten
verder in routing te brengen.
2.6

Dienstverlening 23261 TK
en beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen,
herziening Achterstraat 24B
en Paasweg 25

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Neerijnen,
herziening Achterstraat 24B en
Paasweg 25' ter inzage te leggen
conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3:12
Algemene wet bestuursrecht.

5. akkoord

6. akkoord

1. Het bijgevoegde ontwerp van het 1. akkoord
wijzigingsplan 'Buitengebied
Neerijnen, Herziening Achterstraat
24B en Paasweg 25' in
overeenstemming met artikel 3.8
Wro en artikel 3:12 Awb voor
iedereen ter inzage te leggen.
2. De bijgevoegde
planschadeverhaalsovereenkomst
v.w.b. de Paasweg 25 te
ondertekenen.

2. akkoord

2

