besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 4 juli 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool

Nr.
(BUR)
(TK)

Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(JA)
(KK)
(JV)

Afwezig:
Wethouder R. Verwoert

(RV)

0 = Algemeen/BMO
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

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 27 juni
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Uitnodiging voor de
Vierdaagse, Dorpsstraat
voor St. Werenfriduskerk
Elst dd 18-07-2017 9:00 –
12:00 uur.
1.1

Bedrijfsvoering

22315/ BGM Kwartiermaker West
22908
Betuwe.

Burgemeester De Vries

Op 6 juni jongstleden hebben de
colleges van Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal een
voorgenomen besluit genomen
over de werving en selectie van
een kwartiermaker. Naar
aanleiding van het voorgenomen
besluit is een informatiebrief
verzonden aan de raad. Tevens is
de BOR in de gelegenheid gesteld
om advies uit te brengen op dit
voorgenomen besluit. Het advies
is inmiddels ontvangen, zodat nu
een definitief besluit kan worden

1. Te besluiten tot:
a. de werving en selectie van een
kwartiermaker die:
I per 1 oktober 2017, of zoveel
eerder als mogelijk, zijn/haar
werkzaamheden start;
II zijn/haar werkzaamheden tot en
met 31 december 2018 in deze rol
invult;
III in principe fulltime in deze rol
werkzaam is;
IV in opdracht van de stuurgroep
West Betuwe werkt;

1. akkoord

BP

genomen.

V in nauwe verbinding met de drie
gemeentesecretarissen – in de
vorm van de projectgroep – staat;
VI het herindelingsadvies West
Betuwe en het plan van aanpak
fusietraject West Betuwe als
vertrekpunt neemt voor de invulling
van zijn/haar rol.
b. de aanstelling van een
kwartiermaker die, bij gebleken
geschiktheid, vanaf 1 januari 2019
tijdelijk de rol van
gemeentesecretaris op zich neemt:
I omwille van de doorlopende
veranderopgave en continuïteit en
duidelijkheid voor medewerkers.
II waarbij de rol van tijdelijk
gemeentesecretaris wordt ingevuld
tot circa medio 2020.
III waarbij de rolinvulling van de
kwartiermaker september 2018
wordt geëvalueerd, in samenspraak
tussen de kwartiermaker en de
leden van de selectiecommissie ,
en waarbij tevens de BOR om
advies wordt gevraagd.
IV op basis van deze evaluatie
wordt wederzijds bezien of
daadwerkelijk sprake zal zijn van
de inzet in de rol van tijdelijk
gemeentesecretaris voor de
voornoemde termijn.
c. het opstarten van een wervingen selectieprocedure:
I met ondersteuning van een
extern werving- en selectiebureau;
II waarbij de functie enkel extern
wordt uitgezet;
III waarvoor de stuurgroep met

reeds ontvangen input van de BOR
een profielschets heeft opgesteld.
IV met betrokkenheid van
bestuurders,
gemeentesecretarissen, BOR en
medewerkers in het selctieproces.
2. In te stemmen met de
2. akkoord
profielschets kwartiermaker, waarbij
de stuurgroep gemachtigd wordt
om kleine aanpassingen in het
profiel door te voeren;
3. In te stemmen met de procedure 3. akkoord
voor werving en selectie
kwartiermaker;
2.1

Dienstverlening 22420/ KK
en Beleid
22713

Inkoop zorgvorm Jeugdzorg Jeugdzorgplus is een
Plus 2018.
specialistische vorm van
jeugdhulp binnen een instelling.
Deze zorg wordt regionaal
ingekocht. De overeenkomsten
lopen tot en met 2017. Daarom
dient deze zorg voor 2018
opnieuw ingekocht worden.
Tevens wordt voorgesteld om
hiervoor een meervoudig
onderhandse procedure te starten.

1. Jeugdzorgplus regionaal in te
kopen voor de duur van één jaar
(2018) door middel van een
meervoudig onderhandse
procedure en dit bekend te maken
via Tenderned.

1. akkoord

2. Voor de periode 2019 en verder
Jeugdzorgplus in te kopen als
onderdeel van de brede integrale
inkoop voor jeugd.

2. akkoord

3. In te stemmen met
mandaatverlening aan mevrouw
van Hal van de gemeente west
Maas en Waal voor het verrichten
van (rechts)handelingen en het
nemen van besluiten die
samenhangen met de
voorbereiding en afwikkeling van
de Overeenkomst voor
Jeugdzorgplus voor kalenderjaar
2018.

3. akkoord. College heeft
voorkeur voor mandatering aan
functie ipv aan persoon

4. Voorgesteld besluit aan de
4. akkoord
burgemeester:
De burgemeester machtigt
mevrouw E.J. van Hal,
inkoopadviseur bij gemeente West
Maas en Waal, voor ondertekening
van de Overeenkomst voor
jeugdzorgplus voor kalenderjaar
2018.
2.2

Dienstverlening 22280/ TK
en Beleid
22623

BP Molenstraat 2 te
Ophemert.

De gemeenteraad wordt
voorgesteld om het
bestemmingsplan Kern Ophemert
herziening Molenstraat 2 vast te
stellen.

De gemeenteraad voorstellen het
akkoord
bestemmingsplan Kern Ophemert
herziening Molenstraat 2 vast te
stellen en hiervoor geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.

2

2.3

Dienstverlening 20983/ TK
en Beleid
22607

Vernummering Zandstraat
Opijnen.

Het college stelt de vergunning
van de tweede fase van de
Zandstraat in Opijnen uit tot na
2019.

De vernummering van de tweede
akkoord
fase van de Zandstraat op een
zorgvuldige wijze voorbereiden en
daarom deze, mede als gevolg van
onvoldoende capaciteit, betrekken
bij de doorvoering van het
gebouwnummerplan dat na 2019 in
procedure gebracht zal worden.

1

2.4

Dienstverlening 22953/ KK
en Beleid
22530

Leefbaarheidsfonds –
verzoek bijdrage voor
oprichten Diensten en
productencentrum DPC.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de 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. Stichting dorpstafel
Varik/Heesselt heeft een verzoek
ingediend bij het
leefbaarheidsfonds. Ze hebben
een werkgroep opgericht die op
verzoek van het dorp een
haalbaarheidsonderzoek gaat

1. Niet in te stemmen met het
verzoek een financiële bijdrage van
25.000,00 euro beschikbaar te
stellen uit het leefbaarheidsfonds
naar de haalbaarheid van een
diensten- en productencentrum.
2. Instemmen met het verzoek een
financiële bijdrage van € 5.000,00
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
uitvoering van de eerste fase, een
planologisch onderzoek naar de
haalbaarheid van een diensten- en
productencentrum in Varik.

1. akkoord

3. Instemmen met het verzoek een

3. akkoord op voorwaarde dat uit

2. akkoord op voorwaarde dat
onderzoek fase 1 breder is
(planologisch, economisch,
financieel sociaal) dan alleen
planologisch. Onderzoeksvragen
graag vooraf aanbieden aan
college.

uitvoeren voor de oprichting van
een diensten- en
productencentrum. Een bijdrage
uit het leefbaarheidsfonds maakt
het mogelijk om het onderzoek uit
te voeren. In eerste fase vindt
vooral de planologische
verkenning plaats. In de tweede
fase worden de plannen verder
uitgewerkt en worden ook fondsen
benaderd voor cofinanciering. In
het dorp is veel draagvlak voor het
oprichten van een diensten- en
productencentrum (DPC) 250
huishoudens hebben een
toezegging gedaan om 10 euro bij
te dragen als het DPC van start
gaat. De stichting ontvangt een
bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

financiële bijdrage van € 20.000,00
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
uitvoering van de tweede fase van
het onderzoek naar een dienstenen productencentrum, als
planologisch blijkt dat een dienstenen productencentrum haalbaar is.

breder onderzoek fase 1 is
gebleken dat e.e.a. haalbaar is.

Wethouder Verwoert doet niet
mee aan de beraadslagingen en
onthoudt zich van stemming.

