Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 1 juni 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 18 Mei
2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.

– Opening restaurant De
Wittenberg, 2 Juni 2015 van
16.00-17.30 uur te Haaften
(Bernhardstraat 4, 4175 EE).

– College is verhinderd vanwege
het VNG congres.

– Afscheid Paul van Kalmthout,
25 Juni 2015 vanaf 16.00,
bedrijfsrestaurant van de
Provincie Gelderland.

– Secretaris zal aanwezig zijn.

– Uitnodiging voor het afscheid
van de heer Rob Franken op
woensdag 10 juni om 16:00 uur
bij het ROC Rivor Bachstraat 1
in Tiel.

– Wethouder Kool is aanwezig.

– Uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering op 3 juni in
Apeldoorn.

– Burgemeester zal aanwezig zijn
en stemmen namens de gemeente
Neerijnen.

– Uitnodiging voor de installatie
van de heer F.C.G.M. Hogenelst

– College is verhinderd, vraag aan

BP

op vrijdagavond 19 juni 2015 om
19:30 uur in de H. Barbarakerk,
Markt 50 te Culemborg.

secretariaat met de heer Hogenelst
bilateraal een afspraak te plannen
(burgemeester).

– Uitnodiging Bourgondisch
Fruitwandelen en Fruitfietsen op
5 september as.
0.3

Secretaris

Vooraankondiging
informatiebijeenkomst op 15
Juni 2015.

Ter voorbereiding van de concept
meerjarenprogramma's.

Kennis van genomen.

0.4

Secretaris

Sterk Bestuur, conclusies en
aanbevelingen Regio
Rivierenland

1. Kennis nemen van de conclusies en
aanbevelingen. Deze betrekken bij de
verdere discussie in regionaal verband.

Kennis van genomen.

Informeren

2.1

Dienstverlening
en beleid

11Wethouder
13997/ Krook
4879

Visiedocument aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling
Regio Rijk van Nijmegen &
Rivierenland.

1. De raad voor te stellen
Visiedocument aanpak huiselijk geweld
en kindermishandeling Regio Rijk van
Nijmegen & Rivierenland ''Voor een
veilig thuis'' vast te stellen.

Akkoord.

Participatietred
e 1.

13Wethouder
16460/ Kool
16461/
16462/
16504
Intern2
015/43
74_1

Gebruik gemeentegrond in Varik 1. De kadastrale grenzen in
(deel 1).
overeenstemming te brengen met de
werkelijke grenzen door in te stemmen
met een grenscorrectie om niet bij de
woningen Grotestraat 1a, 3, 7, 9 en 13.

2.2

Dienstverlening
en beleid

Ondertekening aanpassen bij
raadsvoorstel en participatietrede
opnemen.
Wethouder Verwoert is niet
aanwezig bij de beraadslagingen.

Informeren.

Akkoord.

2. De overdracht van de grond notarieel
vast te leggen en de bijkomende
(notaris) kosten voor rekening te laten
komen van de verkrijgers.

2.3

Dienstverlening
en beleid

18595/ Wethouder
4735
Kool

Raadsvoorstel samenwerking
basismobiliteit.

1. Instemmen dat bijgevoegd
Akkoord.
raadsvoorstel ter besluitvorming aan de
gemeenteraad van Neerijnen wordt
Ondertekening aanpassen bij
voorgelegd.
raadsvoorstel en participatietrede
opnemen.

Burgers
informeren
over de
aangegane
samenwerking.

2.4

Dienstverlening
en beleid

1418177

Planschade bestemmingsplan
Haaften Noord.

1. Kennis te nemen van het
planschaderapport en het advies van
SAOZ over te nemen.

Participatietred
e 1.

Wethouder
Kool

Akkoord.

2. Een planschadevergoeding aan W.P.
Vervoorn toe te kennen van 6900,vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 10 november 2014 tot de dag der
uitbetaling. Tevens het betaalde recht
van 500,- (zonder rente) terug te
betalen.
3. De planschadekosten en rentekosten
te laste te laten komen van de
grondexploitatie Haaften – Noord
6830440.
2.6

Dienstverlening
en Beleid

2.7

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Andriesse
25525020

EU-aanbesteding
Leerlingenvervoer.

Burgemeester Wijziging formatie BHV.

Naar aanleiding van besluit dd 16 maart Kennis van genomen.
2015 voor kennisgeving aannemen.
Informatie beschikbaar stellen aan
gebruikers.
Eric Baijense per 1 september 2015
ontheffen van zijn taak als BHV'er.

Akkoord.

Dikky de Bijl per 1 september 2015
aanstellen als BHV'er.
2.9

Dienstverlening
en Beleid

16015

Wethouder
Krook

Besluit continuering inzet
combinatiefunctionaris.

1. Inzet van de combinatiefunctionaris te Akkoord.
continueren.
2. Op grond van artikel 14 van de
Algemene Subsidieverordening
Neerijnen aan Stichting Welzijn
Neerijnen een subsidie toe te kennen
van 1 augustus 2015 tot 1 januari 2017
voor de continuering van de invulling
van de combinatiefunctionaris a 1,8 fte.
3. Op grond van artikel 14 van de
Algemene Subsidieverordening
Neerijnen aan het Sak een subsidie toe
te kennen van 1 augustus 2015 tot 1
januari 2017 voor continuering van de
invulling van de combinatiefunctionaris
a 0,2 fte.
4. Het beschikbare budget tot 1 januari
2017 a € 141.667 (waarvan 40%

cofinanciering door het Rijk) naar rato
van de ingevulde fte's over Stichting
Welzijn Neerijnen en het SAK te
verdelen.
2.10 Dienstverlening
en Beleid

15785

Wethouder
Kool

Vaststelling nota van
uitgangspunten Kerkewaard.

De gemeenteraad voorstellen de Nota
Akkoord.
Trede 4
van Uitgangspunten Kerkewaard, waar
de gebiedsvisie onderdeel van uitmaakt Opnemen dat er een voorontwerp
vast te stellen.
bestemmingsplan zal worden
opgesteld.
De gemeenteraad voorstellen kennis te
nemen van de informatienota proces
werkgroep gebiedsvisie Kerkewaard
inclusief advies van de werkgroep
(betreft de inpassing van de uitbreiding
van van Uden, beperkt aanvullende
watergebonden bedrijvigheid,
bijbehorende voorwaarden en het
draagvlak voor de ontwikkeling van de
Kerkewaard).

2.11 Dienstverlening
en Beleid

17290

Wethouder
Kool

Convenant Wonen en Zorg.

Akkoord te gaan met de tekst van het
convenant.

Akkoord.

2.12 Dienstverlening
en Beleid

4957

Wethouder
Kool

NME convenant duurzaam
rivierenland.

Het convenant NME duurzaam
Rivierenland te ondertekenen.

Akkoord.

Wethouder Kool namens uw college te
machtigen voor de ondertekening.

NVT

Convenant heeft geen financiële
consequenties.

2.13 Dienstverlening
en Beleid

20744

Wethouder
Kool

Bescherming Molenstraat 44 te
Ophemert.

Het pand Molenstraat 44 te Ophemert
handhaven op de gemeentelijke
monumentenlijst.

Akkoord.
Andere makelaar inschakelen en
afspraken maken over het gebruik
van de woning door de kraakwacht.

2.14 Dienstverlening
en Beleid

08580

Wethouder
Kool

Structuurvisie
WaalWeeldeWest.

1. Kennis te nemen van het
toetsingsadvies van de Commissie
m.e.r. over het milieueffectrapport “MER
Structuurvisie WaalWeeldeWest”.
2. Het milieueffectrapport “MER
Structuurvisie
WaalWeeldeWest”inclusief de
bijbehorende bijlagen, de passende

Akkoord.
Aanpassen ondertekening
raadsvoorstel en participatie trede
opnemen.

1

beoordeling en Update Passende
Beoordeling vast te stellen.
3. De voorgestelde beantwoording van
de zienswijzen zoals opgenomen in de
bijlage “Nota zienswijzen en ambtelijk
aanpassingen Structuurvisie
WaalWeeldeWest conform concept vast
te stellen en integraal onderdeel te laten
uitmaken van de Structuurvise
WaalWeeldeWest.
4. De Structuurvisie WaalWeeldeWest
opgenomen in de bestandset met
identificatienummer
NL.IMRO.9925.SVWaalWeeldeWestvst1 inclusief plankaart, conform
concept, elektronisch en analoog vast te
stellen.
Mandaat te verlenen aan de
portefeuillehouder RO om wijzigingen
van ondergeschikte betekenis aan te
brengen in de hierboven genoemde
stukken.
2.15 Dienstverlening
en Beleid

17499/ Burgemeester Verzoek verlengen
18138
begunstigingstermijnen
Esterweg 63 te Heesselt

1. Het verzoek om verlenging van de
begunstigingstermijn af te wijzen;
2. Participatietrede n.v.t.

Akkoord.

