Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 2 mei 2017 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 J.W. Vonk-van Meteren

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

Afwezig:
Wethouder J. Krook (vakantie)

(KK)

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 25 april
2017

Voorstel tot vaststellen besluitenlijst Vaststellen besluitenlijst.
voorgaande week.

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

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

Besluit

BP

Vastgesteld

–

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Uitnodiging van de
bouwsocieteit Rivierenland
om op woensdag 31 mei
2017 een bezoek te
brengen aan het Binnenhof
in Den Haag van 14:00 –
20:00 uur.

– V.k.a.

– Uitnodiging voor de
Dodenherdenking 4 mei in
Opijnen van 19:00 tot 21:00
uur.

– burgemeester De Vries en
wethouder Andriesse zijn
aanwezig

– Uitnodiging voor het
bijwonen van het bijzondere
concert vanaf de torentrans
van Euphonia (harmonie
Ophemert) op 5 mei om
15:00 uur.

– burgemeester De Vries en
wethouder Andriesse zijn
aanwezig

0.3

Secretaris

21493 BUR

Mandatering
voorzitterschap Bijzonder
Georganiseerd Overleg
gemeente Geldermalsen,
Neerijnen, Lingewaal.

Mandatering voorzitterschap
Bijzonder georganiseerd Overleg
(BGO) personeel gemeente
Geldermalsen, Neerijnen en
Lingewaal.

In te stemmen om mevrouw
Akkoord
M.W.M. de Vries, burgemeester
Geldermalsen en bestuurder in het
kader van het BGO te machtigen
om namens (Geldermalsen cq
Neerijnen CQ Lingewaal) te
onderhandelen over BGO
onderwerpen als voorbereiding op
de gemeentelijke herindeling.
Uitkomsten van deze overleggen
zullen worden voorgelegd aan het
college ter besluitvorming.

–

0.4

Secretaris

22778 BUR

Naam nieuwe GNLgemeente.

Om de samenleving zo veel
mogelijk te betrekken bij het GNLfusieproces, is gekozen voor een
interactief naamgevingstraject. De
hieruit voortgekomen
voorkeursnaam moet formeel door
de drie gemeenteraden worden
vastgesteld om te kunnen worden
opgenomen in het uit te brengen
herindelingsadvies

1. Kennisnemen van het
raadsvoorstel ‘Vaststelling naam
nieuwe GNL-gemeente’.

1. Akkoord

5

2. Het raadsvoorstel ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.

2. Akkoord

Regionaal Archief Rivierenland
(RAR) heeft de jaarrekening 2016
en de begroting 2018 aan de raad
toegezonden en geven
gelegenheid een zienswijze over
deze stukken in te dienen. De raad
wordt geadviseerd om een
zienswijze in te dienen op de
jaarrekening 2016 waarin
aangegeven wordt dat het volledige
positieve saldo 2016 ad. € 69.000
aan de deelnemende gemeenten
uitgekeerd dient te worden. Met
betrekking tot de begroting 2018
wordt geen zienswijze ingediend.

1. De raad voor te stellen inzake
1. Akkoord
de jaarrekening 2016 aan het
dagelijks bestuur van Regionaal
Archief Rivierenland de zienswijze
kenbaar te maken dat het
volledige positieve saldo 2016 ad.
€ 69.000,- aan de deelnemende
gemeenten uitgekeerd dient te
worden.

1.1

Bedrijfsvoering

21529 JA

Jaarrekening 2016 en
Begroting 2018 Regionaal
Archief Rivierenland.

2. De raad voor te stellen inzake
de begroting 2018 aan het
dagelijks bestuur van Regionaal
Archief Rivierenland geen
zienswijze kenbaar te maken.

2. Akkoord

–

1.2

Bedrijfsvoering

21524 JA

Jaarstukken 2016 en
begroting 2018 BSR.

Belastingsamenwerking
Rivierenland heeft de jaarstukken
2016 en de 2018 aan de raad
toegezonden en geven
gelegenheid een zienswijze over
de begroting 2018 in te dienen. De
raad wordt geadviseerd geen
zienswijze in te dienen.

De raad voor te stellen inzake de
begroting 2018 aan het dagelijks
bestuur van Regio Rivierenland
geen zienswijze kenbaar te
maken.

Akkoord

1.3

Bedrijfsvoering

–

Planning van de
beeldvormende
vergaderingen.

Planning beeldvormende
vergaderingen 2017.

Kennis nemen van de planning.

Besproken.
–
Burgemeester mailt fractievz.
over voorstel beeldvorming 23
mei a.s (biomassa wel,
begraafplaatsen alleen melding
svz), aanpassen argumentatie
punt 31, Kunst en cultuurvisie.
Het totale voorstel aanbieden aan
presidium voor vergadering 18
mei as

2.1

Dienstverlening 22056 TK
en Beleid

Verleningsbesluit
reserveringsovereenkomsten Haaften Noord.

Met geïnteresseerden in de vrije
kavels van het woningbouwproject
Haaften Noord, worden
reserveringsovereenkomsten
gesloten. Het college van B&W
heeft voorwaarden verbonden aan
de inhoud van deze
overeenkomsten. Deze
voorwaarden gelden ook voor
andere woningbouwprojecten van
de gemeente.

1. Reserveringsovereenkomsten
aan te gaan met particulieren
welke geïnteresseerd zijn in de
vrije kavels van
woningbouwproject Haaften
Noord.

1. Akkoord

2. Nieuwe
reserveringsovereenkomsten
kosteloos aan te gaan voor een
maximale duur van van 3
maanden.

2. Akkoord

3. Verlenging van bestaande
reserveringsovereenkomsten aan
te gaan voor een maximale duur
van 6 maanden en tegen een
vergoeding.

3. Akkoord

4. Bij verlenging van
reserveringsovereenkomsten een
reserveringsvergoeding te

4. Akkoord

BUR

–

1

verlangen van 3% van de
koopsom van de kavel excl. btw.
op jaarbasis.

5. De reserveringsvergoeding naar 5. Akkoord
rato terug te betalen aan de
geïnteresseerde indien deze
besluit de
reserveringsovereenkomst
voortijdig te beëindigen of besluit
een koopovereenkomst met de
gemeente aan te gaan.

2.2

2.3

Dienstverlening 21326 TK
en Beleid

Dienstverlening 20949 TK
en Beleid

Vaststelling
bestemmingsplan “Invaart
Haaften”.

Supermarkt Klingelenberg.

6. Deze voorwaarden ook van
toepassing te verklaren voor
andere woningbouwprojecten van
de gemeente.

6. Akkoord

Op 24 januari 2017 besloot het
college van B&W om mee te
werken aan een ontwerp
bestemmingsplan om de invaart
van de haven in Haaften te
vergroten. Het ontwerp
bestemmingsplan heeft gedurende
6 weken ter inzage gelegen voor
zienswijzen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend. De
gemeente raad van Neerijnen
wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan vast te stellen .

1. De raad voor te stellen om het
bestemmingsplan Invaart Haaften
vast te stellen .

1. Akkoord

2. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan Invaart Haaften
gedurende 6 weken ter inzage te
leggen voor beroep/

2. Akkoord

Het college heeft besloten , dat als
er een verzoek komt tot wijziging
bestemmingsplan Klingelenberg,
teneinde een
supermarkt/discounter te kunnen
vestigen, hieraan geen
medewerking te verlenen.

Als er een verzoek komt tot
wijziging van het
bestemmingsplan Klingelenberg
komt teneinde een
supermarkt/discounter te kunnen
vestigen, hieraan geen
medewerking verlenen.

1

3. De raad voor te stellen om geen 3. Akkoord
exploitatieplan vast te stellen
conform artikel 6. 12, lid 2 Wro.
Het presidium voorstellen dit
–
onderwerp te agenderen voor
een beeldvormende vergadering.

2.4

Dienstverlening 21453 KK
en Beleid

Vanuit het leefbaarheidsfonds
Aanvraag bijdrage uit het
worden ideeën ondersteund die de
Leefbaarheidsfonds voor
vervanging kunstgrasbanen. kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een beroep
doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Tennisvereniging
Ophemert wil de inwoners van het
dorp goede faciliteiten blijven
bieden. Door de tennisbanen te
vervangen bieden zij jong en oud
de mogelijkheid om in de eigen
buurt te sporten. Omdat de
tennisbanen ook geschikt zijn om in
de winter te bespelen, kunnen zijn
leden van andere
tennisverenigingen een
winterlidmaatschap aanbieden.
Daarmee voorzien zij in een vraag.
De tennisvereniging vraagt een
financiële bijdrage om de huidige
banen te vervangen. De stichting
ontvangt een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

Instemmen met het verzoek een
financiële bijdrage van €
22.000,00 beschikbaar te stellen
uit het leefbaarheidsfonds voor
vervanging van de tennisbanen
van tennisvereniging Ophemert.

Aanhouden
–
– Nadere informatie over
vervanging van bestaande
kunstgrasvelden cq. vernieuwing
velden met kunstgras?
– Kan dit ook worden
ondergebracht in fonds/reserve
verduurzaming/revitalisering
sportaccommodaties?
– Wat is vernieuwend en wat is
(extra) bijdrage aan leefbaarheid?

