Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 1 november 2016 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
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr. Afdeling

Zaak

0.1 Secretaris

–

0.2 Secretaris

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 25
oktober 2016.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

n.v.t.

–

Uitnodigingen:
-Gelders Debat over grote
ontwikkelingen in het
rivieren-gebied op woensdag
23 november om 18 uur in
Tiel.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Burgemeester en wethouder Kool n.v.t.
zijn aanwezig.

0.3 Secretaris

–

Definitief programma Regiomiddag op 8 november.

Te bespreken.

Besproken.
Wonen wordt bezocht door
wethouder Krook en Logistiek
door wethouder Kool vanwege
agendering op het zelfde tijdstip.

n.v.t.

1.1 Bedrijfsvoering

17619 KK

Begroting 2017 Stichting
Beheer en Exploitatie
Kulturhus Haaften.

Akkoord.
Brief aanpassen.

n.v.t.

Het college keurt de begroting
2017 van de Stichting beheer en
exploitatie Kulturhus Haaften goed
en stelt de omvang van de
instandhoudingsbijdrage voor
2017 vast op € 229.750,--.

1. Het jaarplan 2017 van de
Stichting Beheer en
Exploitatie Kulturhus
Haaften goed te keuren.
2. De instandhoudingsbijdrage 2017 voor de
Stichting Beheer en
Exploitatie Kulturhus
Haaften vast te stellen op

Periodiek informatie over de
financiële gang van zaken aan
het college.

€ 229.750,--.
1.2 Bedrijfsvoering

1069

RV

Aanwijzing functies en
namen in het kader van de
financiële organisatie.

Volgens het organisatiebesluit van
de gemeente Neerijnen en de
gemeentewet is het verplicht om
functionarissen voor de financiele
organisatie aan te wijzen die zijn
gemachtigd om namens de
gemeente betalingen te
verrichten. Vanwege mutaties in
het personeelsbestand worden er
wijzigingen doorgevoerd.

1.3 Bedrijfsvoering

17080 RV

Aanwijzingsbesluiten 2016
en 2017.

1.4 Bedrijfsvoering

17625 RV

Belastingverordeningen
2017

Voorgesteld wordt om de functionarissen die staan genoemd in dit
advies aan te wijzen voor de
financiele organisatie per 1
november 2016, op grond van
artikel 6 van het vigerende
organisatiebesluit en de
gemeentewet.

Akkoord.

n.v.t.

Het college van burgemeester en De budgethouders aanwijzen
wethouders dient jaarlijks de
conform de aanwijzingsbesluiten
budgethouders aan te wijzen. De voor 2016 en 2017 in bijlage 1.
aanwijzingsbesluiten voor het jaar
2016 en 2017 worden nu aan u
voorgelegd.

Akkoord.

n.v.t.

Jaarlijks worden in de laatste
raadsvergadering de belastingverordeningen voor het volgende
jaar vastgesteld.

Akkoord.
n.v.t.
Opnemen in Raadsvoorstel,
beslispunt 8. Intrekken
Verordening 2016.
Wethouder Kool stemt niet in met
de verhoging begraafrechten.

De raad voor te stellen de
belastingverordeningen 2017 vast
te stellen conform het raadsvoorstel.

1.1.4.1 vervallen.
1.1.4.5 vervallen.
2.1 Dienstverlening 17760 JA
en beleid

Kaderstellende notitie
actuele ontwikkelingen op
gebied van onderwijshuisvesting Neerijnen.

In 2013 is het Integraal
Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
geactualiseerd en vastgesteld
voor de periode 2013 tot 2022.
Sinds 2013 hebben zich diverse
ontwikelingen voorgedaan op het
gebied van onderwijshuisvesting.
Deze ontwikkelingen hebben
aanleiding gegeven het raamwerk

1. Kennis te nemen van de
Akkoord.
kaderstellende notitie
actuele ontwikkelingen op In de notitie 4.3 aanpassen.
het gebied van onderwijshuisvesting in de gemeente
Neerijnen 'van raamwerk
naar werkagenda 2017'.
2. In te stemmen met de
opzet van de werkagenda

n.v.t.

2.2 Dienstverlening 4307
en Beleid

BUR

2.3 Dienstverlening 17584 TK
en Beleid

waar binnen het onderwijshuisvestingsbeleid wordt vorm
gegeven tegen het licht gehouden
en op basis daarvan een
beleidsmatige werkagenda voor
het jaar 2017 op te stellen. De
werkagenda is opgenomen in de
notitie van 'raamwerk naar
werkagenda 2017'. Voorgesteld
wordt in te stemmen met de
werkagedenda 2017 en dit te
bespreken in het LEA overleg met
de schoolbesturen.

2017.
3. De kaderstellende notitie
met de werkagenda te
bespreken in het LEA
overleg met de
schoolbesturen op 7
november 2016.

Woonwagenlocatie

Het college heeft besloten om de
raad voor te stellen het verhuurbeleid voor woonwagens en de
Staangeldverordening 2016 vast
te stellen. Tevens heeft het college
besloten om het woonwagenbeleid voor de oordeelsvormende
raadsvergadering aan te bieden.

1. De raad voor te stellen het Akkoord.
verhuurbeleid voor
woonwagens en de
Oude verordeningen intrekken.
staangeldverordening 2016
vast te stellen.
2. Het woonwagenbeleid voor
de oordeelsvormende
raadsvergadering aan te
bieden.

2

VV Opijnen.

In deze nota wordt u gevraagd
een besluit te nemen over de
invulling van de leegstaande
opstallen van VV Opijnen.

1. De opstallen van VV
Akkoord.
Opijnen per direct te
verhuren aan Martens Van
Oort voor € 550,-- per
maand exclusief gas, licht
water met als doel
'informatiecentrum/kantoor'.
2. Hierdoor een tijdelijke
afwijking op grond van
artikel 2.12 lid 1 onder a
sub 2 Wabo aan te vragen
bij de ODR.
3. Activiteiten moeten voldoen
aan de in deze nota
opgenomen randvoorwaarden.

Inform.

2.4 Dienstverlening 13161 TK
en Beleid

Verhuur gemeentegrond
Gendershof 31 Haaften.

Een particulier heeft verzocht een Het perceel gemeentegrond
perceel gemeente-grond te huren verhuren voor € 1.300,-- per jaar.
met een oppervlakte van ca 1250
m2. In deze nota wordt u verzocht
hierover een besluit te nemen.

2.5 Dienstverlening 17793 JA
en Beleid

Subsidieverordening.

2.6 Dienstverlening 20783 TK
en Beleid

Vaststelling
Het ontwerpbestemmingsplan
bestemmingsplan Amanswal Ammanswal ong. te Waardenburg
ong.
heeft gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Er zijn in totaal 3
zienswijzen ontvangen. Deze zijn
in een nota van zienswijzen
gebundeld en voorzien van een
beantwoording. Een aantal
(onderdelen van) de zienswijzen
vormen aanleiding tot aanpassing
van het ontwerp-bestemmingsplan
Ammanswal ong. De
gemeenteraad van Neerijnen
wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan op basis van de
voorgestelde aanpassingen
gewijzigd vast te stellen.

Kennis te nemen van het voorstel
de uitvoering van het
subsidiebeleid uit te stellen.

Akkoord.
Inform.
Opnemen dat het perceel in
goede staat moet worden
onderhouden. Daarmee worden
de onderhoudskosten voor de
gemeente substantieel minder en
daarmee kan de afspraak in
maatwerk worden overeen
gekomen.
Kennis van genomen.
Volgende week raadsvoorstel in
college. Voor Raad van
december.
Meenemen kansen uit
leefbaarheidsfonds en
verbeteringen (minder
bureaucratie) vasthouden.

1. De raad voor te stellen in te Akkoord.
stemmen met de
opgestelde nota van
zienswijzen.
2. De raad voor te stellen het
ontwerp-bestemmingsplan
“Ammanswal ong.” op
basis van de nota van
zienswijzen gewijzigd vast
te stellen.
3. De raad voor te stellen om
geen exploitatieplan vast te
stellen conform 6.12 lid 2
van de Wro.
4. Het raadsvoorstel wordt
niet ingebracht op de
raadsvergadering van 15
december indien de naar
aanleiding van de
voorgestelde wijzigingen

n.v.t.

n.v.t.

aan te passen anterieure
overeenkomst met
initiatiefnemer niet voor 15
november door de
gemeente en de
initiatiefnemer getekend.
2.7 Dienstverlening
en Beleid

KK

Brief verlenging verscherpt
toezicht Veilig Thuis
Gelderland Zuid

Voor kennisgeving aan te nemen.

Kennis van genomen.

0 = Algemeen/BMO, 1= Bedrijfsvoering, 2 = Dienstverlening en Beleid, 3 = Bureau IVR, 7 = VERTROUWELIJKE STUKKEN

