Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 4 oktober 2016 om 09.30 uur in het Atelier te Varik (Keizerstraat 4 Varik).
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

–

0.2

Secretaris

-

1.1

Bedrijfsvoering

16883

Portefeuille

Weth. Krook

Onderwerp

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 27 september Vaststellen besluitenlijst
2016.

Akkoord.

n.v.t.

-Uitnodiging bijwonen 70 jarig
bestaan Studiekring Haaften op
maandag 14 oktober om 19.30
uur in de Burcht van Haaften.

– College is verhinderd.

n.v.t.

-Uitnodiging afscheidsreceptie
Henk Klop van woningbouwvereniging DGWN op vrijdag 21
oktober om 17.00 uur in Meteren
-Uitnodiging van Hengelsportvereniging 'De Elft' op dinsdag
25 oktober om 16.30 uur in
Haaften.

– Burgemeester zal aanwezig zijn.

Controle protocol Sociaal
domein 2016.

Advies

– Wethouder Andriesse is
aanwezig.

1. Met ingang van 2016 voor de
accountantscontrole bij zorgaanbieders voor regionaal
ingekochte zorg Wmo/Jeugd
het landelijke
accountantsprotocol te

Akkoord.

n.v.t.

hanteren en hiermee de aanlevertermijn voor de controleverklaring te verschuiven van
de contractueel bepaalde 1
maart naar 1 april volgens het
landelijke accountantsprotocol.
2. Naast de productieverantwoording een specificatie te vragen
van de geleverde zorg.
3. Een prestatieverklaring voor te
schrijven indien en voor zover
een zorgaanbieder aan geen
van de regiogemeenten een
bedrag van € 50.000,-- of meer
in het betreffende jaar heeft
gefactureerd.
4. Het landelijke streven te onderschrijven om op termijn het
achterwege laten van de
accountantscontrole op de
productieverantwoording
mogelijk te maken.
2.1

Dienstverlening 18577
en Beleid

Bgm. De Vries Advisering AB ODR op 10
oktober 2016.

2.2

Dienstverlening 16763
en Beleid

Weth. Kool

Aanvulling principeverzoek
Ammanswal.

2.3

Dienstverlening 16898
en Beleid

Weth. Krook

Verordening adviesraad sociaal
domein Neerijnen.

Voor kennisgeving aan te nemen /
instemmen met de voorstellen.

Voor kennisgeving aangenomen.

1. In te stemmen met de
Akkoord.
voorgestelde aanpassingen van
het inrichtingsplan.
2. Indien de initiatiefnemer een
bestemmingsplan oplevert dat
voldoet aan de voorgestelde
aanpassingen, het aangepaste
bestemmingsplan ter
vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad.
In te stemmen met het raadsvoorstel
Verordening Adviesraad Sociaal
Domein Neerijnen 2017 en het voorstel
ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.

Akkoord.

n.v.t.
informeren

Breed publiceren en
Wmo-raad berichten

2.4

Dienstverlening 17929
en Beleid

Weth. Kool

Bestemmingsplan Aeneas
Mackaylaan.

1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan Aeneas
Mackaylaan gewijzigd vast te
stellen.
2. De verkoop van het perceel op
te starten.

Akkoord.

2.5

Dienstverlening 16849
en Beleid

Weth. Kool

Nieuwe overeenkomst EvnetNL
laadpalen gemeente Neerijnen.

1. Het vernieuwen van de samen- Akkoord.
werking met EvnetNL voor het
beheer en onderhoud van de
laadpalen vanEVnetNL tot en
met 31 december 2021.
2. Het faciliteren van Smart
Charging door dit toe te staan
op de laadpalen in de openbare
ruimte.

2.6

Dienstverlening 16832
en Beleid

Weth. Kool

PV Graaf Reinaldweg Hellouw.

Indien er een verzoek komt om de
Akkoord.
bestemmingsplannen Kern Hellouw en
kern Varik te wijzigen om aan de Graaf
Reinaldweg te Hellouw een vrijstaande
woning te bouwen, hieraan
meerwerken. Conform de
uitgangspunten die gelden voor wonen
binnen het bestemmingsplan Kern
Hellouw, onder de voorwaarde dat de
bouwmogelijkheden langs de Meester
Heblystraat te Varik beperkt wordt tot de
bouw van een woning.

2.7

Dienstverlening 16773
en Beleid

Weth. Krook

Regionale Aanpak Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling
Regio Gelderland-Zuid.

1. Vast te stellen de Regionale
Akkoord.
Aanpak Huiselijk Geweld Regio
Gelderland-Zuid 2017-2020.
2. Te verlengen fase 2: uitvoeren,
monitoren en doorontwikkelen
van de realisatie van Veilig
Thuis van 1 januari 2017 naar 1
januari 2018.

informeren

n.v.t.

informeren

n.v.t.

3. In te trekken het Handelingsprotocol VNG juni 2014 inclusief
regionaal addendum als basis
voor de inrichting en
doorontwikkeling van Veilig
Thuis.
4. Vast te stellen het
handelingsprotocol VNG
november 2014 als basis voor
de inrichting en
doorontwikkeling van Veilig
Thuis.
2.8

Dienstverlening 16479
en Beleid

Weth.
Andriesse

Uitbreiding VVE plaatsen.

1. Instemmen met de uitbreiding
Akkoord.
van het aantal VVE plaatsen
van 28 naar 35 bij kinderopvang
Rivierenland locatie Dribbel in
Waardenburg van 2016.
2. De bekostiging van deze 7 VVE
plaatsen van € 6.700,-- wordt
gedaan uit het beschikbare
budget uitvoering Wet OKE.

informeren

2.9

Dienstverlening 21467
en Beleid

Weth.
Andriesse

Vaststelling VVE beleid “jong
geleerd is …. oud gedaan”
2016-2020 gemeente Neerijnen.

1. In te stemmen met het VVE
Beleid “jong geleerd is …. oud
gedaan” 2016-2020 gemeente
Neerijnen.
2. Het VVE beleid ter vaststelling
aan de gemeenteraad voor te
leggen.

n.v.t.

Weth Krook

Communicatie Inwoners met
maatwerkvoorziening
Huishoudelijke Ondersteuning.

2.10 Dienstverlening 21836
en Beleid

Akkoord.

Inwoners met een maatwerkvoorziening Akkoord, even kijken naar de brief.
HO, die de brief (dd 28-06-2016)
hebben ontvangen in welke is
meegedeeld dat uiterlijk 30-09-2016
nadere informatie zal worden verstrekt,
over de bevindingen uit het onderzoek
naar het huidige beleid Huishoudelijke
Ondersteuning middels bijgevoegde
brief te berichten.

Nieuwe clïenten en
clïenten die een brief
nav bezwaarschrift of
heroverwegingsverzo
ek hebben ontvangen
sturen we nu geen
brief. In de brief en
nadien bij de
contacten met hen is
geen einddatum
genoemd.

