Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 28 augustus 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
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(JV)

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

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 21
augustus 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Netwerkborrel Samen
Sociaal naar West Betuwe
18 sept. De Pluk
Geldermalsen

– burgemeester De Vries en
wethouder Andriesse

– 10-jarig bestaan BSR Tiel
3 okt.

– wethouder Andriesse

– Symposium ‘Duurzame
energie uit de bodem: hoe,
wat en waar?’ 19 sept.
Universiteit Twente
Enschede

– vka

– G1000 University 2018 10
sept. Amersfoort
2.1

Dienstverlening 23032 TK
en Beleid

–

Informatienota Ruimtelijke
Strategische Visie (RSV)

– doorsturen naar Griffie
Informatienota Ruimtelijke
Strategische Visie (RSV)

Kennis nemen van de
informatienota Ruimtelijke
Strategische Visie (RSV).

College stelt voor dit in West
Betuwe verband op te pakken en
bijeenkomst te organiseren

–

2.2

Dienstverlening 24201 JA
en Beleid

Informatienota lancering
recreatieve kaart West
Betuwe

Informatienota lancering
recreatieve kaart West Betuwe

Kennis nemen van de
informatienota lancering
recreatieve kaart West Betuwe.

vka

–

2.3

Dienstverlening 23125 TK
en Beleid

Vaststelling bestemmingsplan Vijfhuizen te Opijnen

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
‘Vijfhuizen te Opijnen’ vast te
stellen zonder exploitatieplan.

1. De gemeenteraad voorstellen
om het bestemmingsplan
‘Vijfhuizen te Opijnen’ vast te
stellen.

1. akkoord

2

2. De gemeenteraad voorstellen
om hiervoor geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast
te stellen.

2. akkoord

2.4

2.5

Dienstverlening 21126 BUR
en Beleid

Dienstverlening 24193 TK
en Beleid

Mantelzorgwaardering in
2018

Herhuisvesting ODR &
Regio Rivierenland

De gemeente Neerijnen vindt het
belangrijk om haar mantelzorgers
te waarderen. De gemeente geeft
hier vorm aan via het
mantelzorgcompliment (per
mantelzorger € 100,00 aan VVVbonnen) en met de Week van de
Mantelzorg van 5 tot en met 10
november dit jaar.

In het pand van de Omgevingsdienst Rivierenland is er sprake
van ruimtegebrek en door het
vertrek en de opzegging van de
GGD Gelderland Zuid bij het pand

1. Het mantelzorgcompliment
1. akkoord
(€ 100,00 aan VVV-bonnen) aan te
bieden aan alle mantelzorgers
woonachtig in Neerijnen die langer
dan drie maanden mantelzorg
verlenen voor minimaal 8 uur in de
week en het bovendien mogelijk te
maken hiervan af te wijken.
2. In te stemmen met het
opgestelde programma Week van
de Mantelzorg 5 november tot en
met 10 november 2018.

2. akkoord

3. Uitvoering van het programma
Week van de Mantelzorg en
toekenning van het
mantelzorgcompliment op te
dragen aan de Stichting Welzijn
West Betuwe en hiervoor een
subsidie te verlenen van € 31.910.

3. akkoord

1. In te stemmen met de aankoop
door de ODR van het pand J.S. de
Jongplein 2 te Tiel.

1. akkoord

2. In te stemmen met de
informatienotitie over de

2. akkoord

1

–

van Regio Rivierenland komt een
groot deel van dit pand leeg te
staan.
Door de Omgevingsdienst
Rivierenland en Regio
Rivierenland is onderzocht op
welke manier de panden optimaal
kunnen worden gebruikt.
De gekozen oplossingsvariant
betekent dat beide diensten qua
gebruik ruilen van pand en de
Omgevingsdienst Rivierenland het
pand J.S. de Jongplein 2 te Tiel
aankoopt.

herhuisvesting van de ODR en de
Regio Rivierenland.

