Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 5 december 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(BUR)
(RV)
(JA)
(KK)
(JV)

Afwezig:
Wethouder T. Kool

(TK)

Nr.
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

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 28
november 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

-

-Atriumlezing van de VNG
op maandag 11 december
om 15.30 uur in Den Haag.

– vka

-Afscheidsbijeenkomst burgemeester van de gem,.
Beuningen op donderdag
21 december om 15.30 uur.

– burgemeester De
Vries

-Nieuwjaarsreceptie
Driestroom op 11 januari om
15.30 uur in Elst.

– burgemeester De
Vries

-Theatervoorstelling op
zaterdag 13 januari in Tiel
van Uiterwaarde

– burgemeester de
Vries onder
voorbehoud

– Jubileumconcert
Gemeente Culemborg 14
december.

– college is verhinderd
vanwege
raadsvergadering

1.1

Bedrijfsvoering

-

JA

AB BSR op donderdag 7
december om 15.30 uur in
Tiel.

Het college heeft kennis
genomen van de stukken voor
het AB van de BSR in Tiel.

Kennis te nemen van de stukken
van het AB BSR van 7 december
en de daarbij geplaatste opmerkingen vanuit team FC.

Vka

-

1.2

Bedrijfsvoering

23296 BUR

Regeling BGO GNL

In verband met de herindeling is
er een Bijzonder Georganiseerd
Overleg ingesteld. In dit overleg
neemt de werkgever deel en
adviseurs en leden van de
vakbonden. In dit overleg moet
overeenstemming worden
bereikt over onder andere de
harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden en een
sociaal plan.
Voor het instellen van een
Bijzonder Georganiseerd
Overleg is een regeling nodig
die wordt vastgesteld door het
college van burgemeester en
wethouders.

De regeling Bijzonder
Georganiseerd Overleg voor de
gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal conform
vast te stellen.

vastgesteld

-

2.1

Dienstverlening 23086 KK
en Beleid

AB Werkzaak Rivierenland
op donderdag 7 december
om 11.30 uur in
Geldermalsen.

Ambtelijke adviezen over de
agendapunten van de AB
vergadering Werkzaak van 7
december 2017.

Kennis nemen van de advisering.

vka

-

2.2

Dienstverlening 00727 TK
en Beleid

Supermarkt/Discounter
Klingelenberg.

In de Beeldvormende vergadering van 14 september
2017 heeft de initiatiefnemer de
raad geïnformeerd middels een
presentatie en in de Oordeelsvormende raad van donderdag
12 oktober 2017 heeft het
college de raad om advies
gevraagd over het wijzigen van
het bestemmingsplan

Kennis te nemen van het
vka
opvolgen van het advies gegeven
door de raad met betrekking tot
het verzoek van het wijzigen van
het bestemmingsplan
Klingelenberg ten behoeve van de
eventuele realisatie van een
supermerkt / discounter.

-

Klingelenberg ten behoeve van
de eventuele realisatie van een
supermarkt / discounter.
2.3

Dienstverlening 22452 BUR
en Beleid

Ontheffing verbranden
afvalstoffen Varik tijdens de
jaarwisseling.

Net als vorig jaar hebben we
een verzoek ontvangen tot
ontheffing van het verbranden
van afvalstoffen op het Meester
van Daalenplein in Varik op 31
december. Deze zogenaamde
vreugdevuren zijn niet
toegestaan, tenzij er vanuit de
lokale APV en de Wet
milieubeheer ontheffing
hieromtrent wordt afgegeven.
Het college van burgemeester
en wethouders kan ontheffing
verlenen voor dit vreugdevuur.
Het college wordt voorgesteld
een ontheffing te verlenen.

In te stemmen met het verlenen
akkoord
van ontheffing voor het
verbranden van afvalstoffen op 31
december in Varik.

2.4

Bedrijfsvoering

Regeling generatiepact
Neerijnen

Het generatiepact dat in maart
2017 met het Georganiseerd
Overleg is besproken wordt
aangepast aan de genoemde 7
punten

1.Het generatiepact gaat in op 1
januari 2018;

BUR

Het college stemt in om
obv de uitgangspunten
een regeling
generatiepact vast te
2.Het generatiepact kent 2
varianten, te weten: 80-90-100 en leggen voor Neerijnen
en mandateert de
50-70-100 (parttime factor,
burgemeester dit
doorbetaling en pensioenopbouw); verder uit te werken
3.Bij toekennen van het verzoek
moet er altijd tenminste 18 uur
resteren;
4.Het generatiepact wordt
afgesloten vanuit Neerijnen aan
de tafel GNL voor de nieuw te
vormen gemeente West Betuwe.
Het generatiepact staat open voor
alle medewerkers van de

1

gemeente Neerijnen tot 1 januari
2019 omdat de gemeente
Neerijnen na 1-1-2019 niet meer
bestaat en is opgegaan in de
nieuwe gemeente West-Betuwe.
Dit betekent dat er geen
uitspraken en afspraken worden
gemaakt over de rechtspositie van
de verbonden partijen die gelieerd
zijn aan de nieuwe gemeente
West-Betuwe zoals de BWB, AVRI
en ODR. Dat zijn tafels (BGO)
waar de gemeente Neerijnen niet
in kan treden;
5.Alle afspraken die maandag 4
december 2017 in het G.O. van en
bij de gemeente Neerijnen zijn
gemaakt hebben geen effect in de
onderhandelingen in het BGO
voor de nieuw te vormen
gemeente West-Betuwe;
6.Het generatiepact geldt naar
analogie tot 1 januari 2021;
7.Toepassing van het
generatiepact leidt niet tot
verplichte herbezetting.
Herbezetting is Bedrijfsvoering en
daarom de bevoegdheid van de
gemeente Neerijnen.

2.5

BMO

Secr

Programma Regiomiddag
12 december as.

Programma Regiomiddag 12
december a.s.

Agribusiness/Wonen/Breedband

Wethouder Kool is
aanwezig

