Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 45
Maandag 3 november 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak- Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

De besluitenlijst vaststellen.

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

B&W besluitenlijst d.d. 28 oktober
2014
Uitnodiging voor de feestelijke
netwerkbijeenkomst Onze Waal
vrijdag 21 november van 16:00 –
19:15 uur.

Aangeven wie gebruik maakt van de
uitnodiging (wethouder Andriesse gaat).

Wethouder Andriesse zal aanwezig zijn.
Mw. Bloem melden dat wethouder Kool
verhinderd is.

1.1

Bedrijfsvoering

18200

Burgemeester

Dag van de mantelzorg 8 november
as.
Hennepconvenant Oost Nederland

1.3

Bedrijfsvoering

18152

Burgemeester

Burgerparticipatie in Neerijnen.

Wethouder Krook. (uitnodiging)
1. In te stemmen met het voorliggende
hennepconvenant(college).
2. In te stemmen met het voorliggende
document “Beslissing tot structurele
verstrekking politiegegevens” (college).
3. In te stemmen met de ondertekening
van de genoemde documenten onder
beslispunt 1 en 2(burgemeester).
1. De nota Burgerparticipatie Neerijnen
vast te stellen.

Akkoord.

Akkoord.
Volgende B&W ook het raadsvoorstel

2. De nota Burgerparticipatie ter
vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad .

1.4

Bedrijfsvoering

17848

Burgemeester

Mandaatbesluit in verband met
overdracht van taken aan de AVRI.

1.5

Bedrijfsvoering

17928

Burgemeester

Mandaatregeling RDW.

1.6

Bedrijfsvoering

17839

Burgemeester

Mandaatregister Neerijnen 2014.

1. Te besluiten dat het college van
burgemeester en wethouders en de
burgemeester, ieder voor het zijn
bevoegdheid betreft, het Dagelijks bestuur
van de Regio Rivierenland mandaat
verlenen voor de bevoegdheden zoals
deze zijn opgenomen in het bij dit besluit
gevoegde mandaatregister.
2. De mandaten te verlenen met
inachtneming van de bepalingen zoals die
zijn opgenomen in het bij dit voorstel
gevoegde mandaatbesluit.
3. Het mandaatregister en het besluit op
grond van artikel 10:4 Awb voor
instemming toe te zenden aan het
Dagelijks bestuur van de Regio
Rivierenland en de Directeur van de AVRI.
4. Na verkregen instemming: het besluit
bekend te maken.
1. Mandateren aan de RDW van de
bevoegdheid te beslissen op verzoeken
om ontheffing voor landbouwvoertuigen en
motorrijtuigen met een beperkte snelheid.
2. Algemeen directeur RDW benoemen tot
onbezoldigd ambtenaar van de
gemeentelijke belastingen.
1. Het mandaatbesluit 2014 en het
Mandaatregister 2014 vast te stellen.
2. Toestemming te geven voor de besluiten
tot ondermandaat.
3. Het Mandaatbesluit 2013 en het
Mandaatregister 2013 in te trekken.

toevoegen ter finale besluitvorming.
Tevens opnemen dat het voorstel en de
nota voortkomt uit het college
programma.
Wat de communicatie betreft wil het
college na vaststelling een persbericht
laten uitgaan.
Akkoord.

Akkoord.
College wil graag dat LTO, OVN en Bond
voor loonwerkers wordt geïnformeerd
hierover.
Akkoord.

1.7

Bedrijfsvoering

18248

Wethouder
Andriesse

Belastingverordeningen 2015.

2.1

Dienstverlening
en Beleid

17684

Wethouder
Kool

Vaststelling bestemmingsplan
Molenblok Varik.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

00360

Wethouder
Kool

Actualisatie beleidsvisie externe
veiligheid gemeente Neerijnen.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

18093

Wethouder
Kool

Principeverzoek Haarstraat 27 Tuil

2.4

Dienstverlening
en Beleid

16846

Wethouder
Kool

Planschade MFC Ophemert

4. Het mandaatbesluit 2014 en het
Mandaatregister 2014 voor ter advisering
voor te leggen aan de OR.
5. Het Mandaatbesluit 2014 en het
Mandaatregister 2014 bekend te maken.
1. De raad voor te stellen de
belastingverordeningen 2015 vast te
stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel.
1. Het bestemmingsplan Molenblok Varik
aan de gemeenteraad aan te bieden voor
gewijzigde vaststelling.
2. In te stemmen met de beantwoording
van de ingekomen zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen
in de nota zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen ontwerpbestemmingsplan
Molenblok Varik 2014.
3. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.
1. De geactualiseerde beleidsvisie externe
veiligheid gemeente Neerijnen 2014 –
2018 door uw college vast te stellen.
2. De geactualiseerde beleidsvisie externe
veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018
ter besluitvorming aan de gemeenteraad
voor te leggen.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimteprocedure waardoor de herbouw van
de woning Haarstraat 27 te Tuil op een in
zuid-oostelijke richting verschoven locatie
mogelijk wordt hieraan meewerken op
basis van de uitgangspunten van het
bestemmingsplan Kern Tuil 2009.
1. Het advies van SAOZ over te nemen.
2. De planschade aanvraag toe te wijzen
en een bedrag van € 8800,-- toe te
kennen, vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf 22 oktober 2013 tot de dag van

Akkoord.
Akkoord.

Aanhouden.
College wil graag weten hoe het is
gesteld met de externe veiligheid rond de
vaarwegen, rijkswegen en spoorwegen.
Kwetsbare groepen, waaronder bewoners
die mobiel beperkt zijn.
Akkoord.

Akkoord.

2.5

Dienstverlening
en Beleid

10622

Wethouder
Kool

Bestemmingsplan Slimwei

2.6

Dienstverlening
en Beleid

13997

Wethouder
Krook

Subsidieverordeningen jeugdzaken.

2.7

Dienstverlening
en Beleid

18273

Wethouder
Andriesse

Convenant bibliotheek.

2.8

Dienstverlening
en Beleid

18276

Wethouder
Krook

Gemeenschappelijke Regeling
Werkzaak

uitbetaling. Eveneens de leges van €
500,00 terugbetalen.
3. De kosten, volgens afspraak, te
verhalen op de initiatiefnemer (de Kernen).
1. De raad voor te stellen om het
bestemmingsplan Slimwei gewijzigd vast te
stellen, conform bijgevoegde bundeling
van zienswijzen.
2. De indieners van de zienswijze
schriftelijk op de hoogte te brengen dat uw
voorstel in de commissie en de
raadsvergadering van december 2014
wordt behandeld.
1. De raad voor te stellen de verordening
Subsidie Continuïteit Jeugdzorg 2015
gemeente Neerijnen vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de verordening
Subsidie Innovatie Jeugdzorg 2015
gemeente Neerijnen vast te stellen;
3. De raad voor te stellen de verordening
Subsidie Clïentenondersteuning 20152016 gemeente Neerijnen vast te stellen.
De raad voor te stellen in te stemmen met
het Convenant uitvoering bibliotheekwerk
2015 t/m 2018 onder voorwaarde van
aansluiting bij en uitvoering van Convenant
Versterking Taalniveau gemeente
Neerijnen (pilot Neerijnen).
1. Aan de raad voor te stellen om het
college van Burgemeester en Wethouders
toestemming te verlenen tot het treffen van
een Gemeenschappelijke Regeling
Werkzaak Rivierenland tussen de colleges
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Buren, Culemborg,
Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe,
Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal,
Zaltbommel zoals vastgelegd in de concept
Gemeenschappelijke Regeling die bij dit

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
Wethouder zal de Raad over de
voortgang actief informeren.

Akkoord.

2.10

2.11

Dienstverlening
en Beleid

Dienstverlening
en Beleid

18187

16076

Wethouder
Andriesse

Wethouder
Verwoert

Proces herijking subsidiebeleid.

Tijdelijke programmaraad
Economische zaken.

voorstel is gevoegd.
2. Aan de raad voor te stellen om kennis te
nemen van het bedrijfsplan Werkzaak
Rivierenland (bijlage 2).
3. Aan de raad voor te stellen om in te
stemmen met de kaders van de
Meerjarenbegroting Werkzaak
Rivierenland (zie onder Financiën tabel 2).
4. Aan de raad voor te stellen om in te
stemmen met een door Neerijnen te
betalen bedrag aan opstartkosten
Werkzaak Rivierenland ad € 47.000,00 (uit
te smeren over 3 jaar: € 15.666,70 per
jaar) te dekken uit de rijksbijdrage WSW.
5. Aan de raad voor te stellen om de
colleges van Burgemeester en Wethouders
in Rivierenland opdracht te geven om het
implementatieplan Werkzaak Rivierenland
op te stellen.
1. het subsidiebeleid te betrekken bij de
bredere discussie over de toekomst en
inrichting van de gemeente, die in 2015 via
burgerparticipatie zal worden gevoerd.
2. de bijgevoegde aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie reeds nu mee te
nemen in de uitvoering van het
subsidiebeleid.
3. de financiële kaders, die de raad heeft
vastgesteld tijdens de behandeling van de
begroting op 15 oktober 2014, als
uitgangspunt te gebruiken voor de herijking
van het subsidiebeleid.
Kennis te nemen van de agenda van de
Tijdelijke programmaraad Economische
Zaken.
Instemmen met de ambtelijke adviezen
over de agendapunten.

Akkoord.
In de inleiding van het voorstel de
spanning benoemen om te komen tot een
ombuiging op de subsidie verlening en
een dialoog met de samenleving over de
bestuurlijke visie op de gemeente
Neerijnen.
Neemt niet weg dat de ombuiging
taakstellend is opgenomen in de
meerjaren begroting 2015 ev. en als
zodanig moet worden ingevuld of worden
voorzien van een alternatieve ombuiging.
Kennis van genomen.
Portefeuillehouder zal inbrengen dat de
campagne Gelderse Streken wel veel
beslag legt op middelen en vooral in het
voorjaar mag worden ingezet. Frequentie
terugbrengen.

Secretaris zal met Lohman en Smaal en
de portefeuillehouders een overleg
arrangeren over de ontwikkelingen.

