Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 31 juli 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(TK)
(RV)
(JA)
(JV)

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries

(BUR)

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 24 juli
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Uitnodiging KLM Open
d.d. 14 september 2018

– burgemeester De Vries

– Uitnodiging conferentie
Dynamische Steden –
vitale regio’s d.d. 13
september 2018

– vka

– Uitnodiging Netwerkborrel
Samen Sociaal d.d. 18
september 2018

– burgemeester De Vries en
wethouder Andriesse

– Uitnodiging bijeenkomst
Respijtzorg d.d. 20
september 2018

– vka

– Uitnodiging LPB congres
2018 d.d. 15 november
2018

– vka

– Uitnodiging ervaringsreis

– vka

voor bestuurders
omgevingsveiligheid in
ruimtelijke plannen d.d.
okt/nov 2018
2.1

Dienstverlening 22667 TK
en Beleid

VOBP Het nieuwe Achterom Het voorontwerp
1 Est
bestemmingsplan Kern Est,
herziening Het nieuwe Achterom 1
wordt in procedure gebracht
waarbij de bestemmingen
aangepast en de
bedrijfsbestemming uitgebreid
wordt.

Het voorontwerp bestemmingsplan, akkoord
Kern Est, herziening Het nieuwe
Achterom 1”, in procedure brengen
nadat de initiatiefnemer de
anterieure overeenkomst en de
planschadeverhaalovereenkomst,
zoals bij dit advies zijn gevoegd,
ondertekend heeft en de
plankosten betaald zijn.

2

2.2

Dienstverlening 23606 TK/
en Beleid
BUR

Jaarprogramma
omgevingstaken 2018

Voor het uitvoeren van de
omgevingstaken (bouw, milieu en
ruimtelijke ordening) dient jaarlijks
te worden beschreven welke
taken er worden uitgevoerd. Dit
wordt beschreven in het
jaarprogramma omgevingstaken.
Het jaarprogramma dient
eveneens te zijn voorzien van een
overzicht van de financiële
gevolgen van de uitvoering van de
hiervoor bedoelde wettelijke
taken.

1. Het jaarprogramma
omgevingstaken 2018 vast te
stellen.

1

3. Het jaarprogramma
omgevingstaken 2018 toe te
zenden aan provincie Gelderland.

3. akkoord

Het college van burgemeester en
wethouders doet jaarlijks verslag
aan de gemeenteraad over het
beleid met betrekking tot de
uitvoering van de wettelijke
handhavingstaken en milieutaken.
Het jaarverslag omgevingstaken
2017 is de verantwoording van de
uitgevoerde omgevingstaken in
2017 op basis van het
jaarprogramma omgevingstaken

1. Het jaarverslag omgevingstaken
2017 vast te stellen.

1. akkoord

2. Het jaarverslag omgevingstaken
2017 ter kennisgeving aan te
bieden aan de gemeenteraad.

2. akkoord

3. Het jaarverslag omgevingstaken
2017 toe te zenden aan provincie
Gelderland.

3. akkoord

2.3

Dienstverlening 23605 TK/
en Beleid
BUR

Jaarverslag
omgevingstaken 2017

1. akkoord

2. Het jaarprogramma
2. akkoord
omgevingstaken 2018 ter
kennisgeving aan te bieden aan de
gemeenteraad.

1

2017, het regionaal beleidskader
en de uitgevoerde taken voor
bouwen en ruimtelijke ordening.
2.4

Dienstverlening 24046 TK
en Beleid

Gezamenlijke zienswijze
West Betuwe op Provinciale
Omgevingsvisie en
-verordening.

Met ingang van 14 juni 2018
liggen het ontwerp van de
Omgevingsvisie Gaaf Gelderland
en het ontwerp van de 6e
actualisatie van de
Omgevingsverordening ter inzage.
Als toekomstige gemeente West
Betuwe willen de gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen gezamenlijk reageren
op de ontwerpstukken.

Kennis te nemen van de
gezamenlijke zienswijze van de
gemeenten Geldermalsen,
Lingewaal en Neerijnen
(toekomstige gemeente West
Betuwe) op de Provinciale
Omgevingsvisie en -verordening.

2.5

Dienstverlening 23589 TK
en Beleid

Verzoek tot aanpassen
openbare verlichting
schoolroute Opijnen –
Neerijnen

Bezorgde ouders uit Opijnen e.o.
hebben begin 2018 een
handtekeningenactie gehouden
voor betere verlichting in het
buitengebied tussen Opijnen en
Neerijnen. Dit om de veiligheid
voor het fietsverkeer te vergroten.
Naar aanleiding van de
handtekeningenactie heeft overleg
plaatsgevonden tussen Avri en
ouders, zijn verkeerstellingen
gehouden en heeft Avri de
betreffende wegen nader
bekeken. Het advies luidt om de
wegen en de openbare verlichting
niet aan te passen.

1. Kennis te nemen van het
1. akkoord
resultaat van de verkeerstelling en
de schouw van de wegen die in de
handtekeningenactie zijn genoemd.

Oprichten Gemeenschappelijke
regeling Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland

1. Vanwege geconstateerd
marktfalen in te stemmen met het
beleidsuitgangs-punt om samen
met de regiogemeenten een 100%
dekkend open breedbandnetwerk
(glasvezel) te realiseren voor de

2.6

Dienstverlening 20993 TK
en Beleid

Oprichten
Gemeenschappelijke
Regeling
Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk
Rivierenland

2. Akkoord te gaan met het voorstel
om geen maatregelen te nemen
aan de openbare verlichting langs
de wegen die in de
handtekeningenactie zijn genoemd.

Vka.
Graag in de zienswijze nog
aandacht vragen voor steeds
toenemende congestie op A2 en
verkeerstromen rond en door
Waardenburg. (in aanvulling op
Randweg Geldermalsen en
congestie A15).

--

1/2

2. akkoord
Het argument dat verlichting
voldoet aan vastgesteld beleid
nadrukkelijker benoemen.

3. Akkoord te gaan met het voorstel 3. akkoord
om de fietssuggestiestroken langs
de Repelsestraat niet te verbreden.

1. akkoord

--

witte adressen.
2. Met in achtneming van
2. akkoord
beslispunt 3, wordt de Raad
gevraagd het college toestemming
te verlenen tot het oprichten van de
Gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland
conform de bij dit voorstel
gevoegde concept regeling.
3. De uitvoering van het besluit
3. akkoord
onder beslispunt 2 wordt
opgeschort totdat Gedeputeerde
Staten van de Provincie Gelderland
in het kader van de Wet ARHI
formeel toestemming hebben
verleend voor deelname aan de
Gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland.
4. Kennis te nemen van de
verplichting die volgt uit de Wet
gemeenschappelijke regelingen dat
het treffen van de in beslispunt 2
genoemde GR leidt tot een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de deelnemende gemeenten
voor de exploitatie van deze GR.

4. vka.
College acht risico van
exploitatietekort op dit moment
aanvaardbaar maar is zich
terdege bewust van dit risico in
het beoogde businessmodel.

