Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 5 januari 2016 09.30 uur kamer burgemeester gemeentehuis Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 21
december 2015 + actielijst

Akkoord.

Uitnodiging afscheidsreceptie
Aangeven wie er gebruik maakt van
toezichthouders Cambium dhrn. deze uitnodiging.
Posthouwer en Devreese.
Vrijdag 15 januari tussen 16:00
en 17:30 uur in de aula van
Buys Ballot, Courtine 2 te
Zaltbommel.

– College is verhinderd.

Uitnodiging voor de
bestuursconferentie HSL en
Betuweroute 2016 op 4 april
2016 vanaf 13:00 tot 16:30 uur
in het gemeentehuis van
Barendrecht.

Aangeven wie er gebruik maakt van
deze uitnodiging.

– Burgemeester zal deelnemen.

Onthulling maquette fruitcorso
op vrijdag 19 februari of 26
februari 2016 in het dorpshuis
Toevershof.

Aangeven wie en wanneer de onthulling – Burgemeester zal hierbij
gaat doen van de maquette.
aanwezig zijn.

BP

Verzoek voor de Nationale
Aangeven wie er gaat voorlezen in
Voorleesdagen van de school in Haaften en wie in Varik.
Haaften en peuterspeelzaal
Varik op donderdag 28 januari
2016.

1.1

Bedrijfsvoering

18460

Wethouder
Andriesse

Haaften, burgemeester leest voor.
Varik, wethouder Andriesse leest
voor.

Uitnodiging voor het Snert
toernooi van vv Ophemert op 9
januari van 11:00 – 15:30 uur.

Aangeven wie er gebruik wil maken van Burgemeester zal na overleg op
de uitnoding.
een afgesproken tijdstip het
toernooi bezoeken.

Accountantscontrole sociaal
domein.

In te zetten op de getrouwhei van de
Akkoord.
kosten van het sociaal domein in de
jaarrekening 2015 en de rechtmatigheid
niet als eerste prioriteit te beschouwen.
Het standpunt van het College via
bijgevoegde informatienota mee te
delen aan de auditcommissie en de
raad.

2.1

Dienstverlening 20783
en Beleid

Wethouder
Kool

Principeverzoek aanplant
Indien er een verzoek komt voor
boomgaard Ammanswal (ong) te herziening van het bestemmingsplan
Waardenburg
Buitengebied, voor de locatie
Ammanswal (ong) te Waardenburg,
waarmee de realisatie van een
boomgaard mogelijk wordt gemaakt,
hieraan meewerken onder de
voorwaarde dat voldaan wordt aan
realisatie van de in het principeverzoek
benoemde aspecten voor meerwaarde,
alsmede een goede landschappelijke
inpassing van de boomgaard.

2.2

Dienstverlening 15640
en Beleid

Wethouder
Kool

Vaststelling wijzigingsplan
Woongebied Haaften-Noord.

Het wijzigingsplan Woongebied
Haaften-Noord gewijzigd vaststellen.

Akkoord.
Opnemen dat het plan
onderscheidend is een bijdraagt
aan de verbetering van de
omgeving en aansluit bij de
uitgangspunten van het LOP.

Akkoord.

raadplegen

Akkoord.

informeren

Conform artikel 6.12 lid 2 Wro geen
exploitatieplan vaststellen.
2.3

Dienstverlening 18209
en Beleid

Wethouder
Kool

VOBP Koningin
Julianaplantsoen 15 te
Waardenburg.

Het voorontwerpbestemmingsplan kern
Waardenburg, herziening Koningin
Julianaplantsoen 15, in procedure

brengen en daarvoor met de aanvrager
een planschadeovereenkomst en een
anterieureovereenkomst afsluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
overeenkomsten.
2.4

Dienstverlening 20584
en Beleid

Wethouder
Krook

Begrotingswijziging 2016 GGD
Veilig thuis.

De raad voor te stellen in te stemmen
met het voorstel van het Algemeen
Bestuur van de GGD om de extra
middelen voor de eerste helft van 2016
ad € 532.274 voor Veilig Thuis
beschikbaar te stellen, en in het
voorjaar 2016 een inschatting van de
inzet van additionele middelen voor de
tweede helft 2016 te maken.

2.5

Dienstverlening 18187
en Beleid

Wethouder
Andriesse

B&W advies Kadernota herijking Instemmen met de bijgevoegde
subsidiebeleid.
kadernota “herijking subsidiebeleid”.
Het raadsvoorstel ter besluitvorming
aan de gemeenteraad van Neerijnen
voorleggen.

Akkoord na aanpassing beslispunt.
De financiële consequentie voor de
gemeente aangeven.

Akkoord en check op redactie van
de nota.

adviseren

