Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 3 oktober 2017 om 10.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Nr.

0 = Algemeen/BMO

Aanwezig:
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook

(TK)
(RV
(JA)
(KK)

Vervangend secretaris R. Schol

(RS)

Afwezig:
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren
Burgemeester H.H. de Vries

(JV)
(BUR)

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
26 september 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld, 7.2 vka + akkoord
met strekking van de inhoud.

–

0.2 Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

Uitnodiging en programma
Werklab regionale
samenwerking 27 oktober
2017 van af 12:30 uur.

vka
Van de uitnodiging wordt geen
gebruik gemaakt.

Dag van de lokale
Democratie: 17 november
2017 in Nieuwegein van
09:00 – 17:00 uur.

vka
Van de uitnodiging wordt geen
gebruik gemaakt.

2.1 Dienstverlening
en Beleid

KK

Informatienota AB GGD 5
oktober 2017.

Informatienota AB GGD
Gelderland-Zuid.

Kennisnemen van:
vka
– De agenda van het AB GGD
Gelderland op 5 oktober 2017.
– De ambtelijke adviezen voor deze
vergadering.

2.2 Dienstverlening
en Beleid

BUR

Vergadering Algemeen
Bestuur ODR 9 oktober

Vergadering Algemeen Bestuur
ODR 9 oktober 2017.

Kennisnemen van:
– De agenda van het Algemeen

vka

2.3 Dienstverlening 18426 KK
en Beleid
24746

2.4 Dienstverlening 21757 TK
en Beleid
24665

2017.

Bestuur ODR op 9 oktober 2017.
– De ambtelijke adviezen voor de
vergadering.

Collectieve zorgverzekering De gemeente Neerijnen biedt in
voor minima.
samenwerking met Menzis een
collectieve zorgverzekering aan
voor mensen met een laag
inkomen (tot 110% van de
bijstandsnorm). Deze verzekering
geeft een korting op de
basispremie en de aanvullende
verzekering, waardoor inwoners
zich tegen een redelijke prijs
kunnen verzekeren voor
ziektekosten. Voor extra medische
kosten die niet door de
zorgverzekering worden vergoed
kan men nu in sommige gevallen
bijzondere bijstand aanvragen.
Het contract met Menzis in de
huidige vorm wordt na 1 januari
2018 niet meer aangeboden door
Menzis. Menzis biedt dit contract
alleen nog maar aan in combinatie
met de GemeentePolis, waarbij
extra vergoedingen zijn
opgenomen in de collectieve
aanvullende zorgverzekering CAZ.
Voorgesteld wordt om het contract
met Menzis voort te zetten in
combinatie met de
GemeentePolis.
In de notitie “medisch pakket
bijzondere bijstand en
voorzieningen minima 2017”wordt
overgegaan op de vergoeding van
alle kosten via Menzis via de CAZ.

1. De notitie “Medisch pakket –
bijzondere bijstand en
voorzieningen voor minima
2017”vast te stellen met een
inwerkingtrede per 1-1-2018.

Vaststelling uitwerkingsplan Het college van burgemeester en
Klingelenberg Noord.
wethouders heeft besloten het
uitwerkingsplan “Klingelenberg

1. Het uitwerkingsplan
“Klingelenberg Noord” ongewijzigd
vast te stellen.

Akkoord

2

Akkoord

2

2. Het huidige beleid met
betrekking tot medische kosten uit
de “Notitie Bijzondere Bijstand en
voorzieningen voor minima 2008”,
hoofdstuk 5 en 6 in te trekken per
1-1-2018.
3. Het contract met Menzis voort te
zetten icm de Gemeentepolis per 11-2018.

Noord”ongewijzigd vast te stellen.
2. Conform artikel 6.12 lid 2 Wro
Akkoord
geen exploitatieplan vast te stellen.
2.5 Dienstverlening 00727 TK
en Beleid
24664

Vaststelling uitwerkingsplan Het college van burgemeester en
Klingenlenberg fase 2c/3.
wethouders heeft besloten het
uitwerkingsplan “klingelenberg
fase 2c/3”ongewijzigd vast te
stellen.

1. Het uitwerkingsplan
“Klingelenberg fase 2c/3”
ongewijzigd vast te stellen.

2.6 Dienstverlening 08864 TK
en Beleid
22829

STAVAZA rotonde Hellouw.

Kennis te nemen van de
informatienota voor de raad.

vka

2.7 Dienstverlening
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd 5 oktober 2017. Wmo/Jeugd 5 oktober 2017.

Kennis nemen van de Memo.

vka

KK

STAVAZA rotonde Hellouw.

Akkoord

2. Conform artikel 6.12 lid 2 Wro
Akkoord
geen exploitatieplan vast te stellen.

2

