Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 5 september 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Wethouder R. Verwoert (deels aanwezig) (RV)
Wethouder J. Andriesse
(JA)
Wethouder J. Krook
(KK)
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren
(JV)
Afwezig:
Wethouder T. Kool

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

(TK)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 29
augustus 2017.

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
– Ledenvergadering OVN
18 september De Kruithof
Ophemert.

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– burgemeester De Vries

–

– Bouwsociëteit
Rivierenland: Ger Jaarsma
NVM 13 september
Heerenlogement
Beusichem.

– v.k.a.

– Middagsymposium
Duurzaamheid in
mobiliteitsbeleid 18
september Utrecht.

– v.k.a.

– Seminar crisisbeheersing
onderwijssector 27
september Zeist.

– v.k.a.

– Gymver. Kunst en
Vliegwerk Hellouw, 40 jarig

– burgemeester

bestaan 8 september 19.3021.30 uur
0.3

Bedrijfsvoering

–

–

Programma Regiomiddag
12 september.

Programma Regiomiddag.

Bespreken wie naar welke
vergadering gaat.

Besproken

–

1.1

Bedrijfsvoering

–

–

Najaarsnota 2017.

Informatienota waarin u
geïnformeerd wordt over de
aanlevering van de najaarsnota
2017.

Kennis nemen van de aanlevering
van de najaarsnota 2017.

Op verzoek van presidium
behandeling in college van 10
oktober en daarna direct
aanleveren bij griffier.

–

Informatienota hierop aanpassen.
2.1

Dienstverlening –
en Beleid

2.2

2.3

KK

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd 7 september.

Ambtelijk advies m.b.t.
portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd op 7 september.

Kennis nemen van het ambtelijk
advies.

Kennis van genomen

–

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Uitvoeringsplan Wmo en
Jeugdwet 2017-2018
“Samen op pad”.

Op 23 februari 2017 heeft uw raad
het beleidsplan Wmo en Jeugd
2017-2020 “Samen op pad”, met
oplegnotitie, vastgesteld. In het
voorstel bij dit plan is toegezegd,
dat er een uitvoeringsplan zou
worden opgesteld. Het
uitvoeringsplan is door het college
vastgesteld en wordt nu ter
kennisneming aan uw raad
aangeboden.

Kennis nemen van het uitvoeringsplan Wmo en Jeugdwet 2017-2018
“Samen op pad” gemeente
Neerijnen.

Het college heeft het
uitvoeringsplan op 25 juli 2017
vastgesteld.
Het uitvoeringsplan kan met de
informatienota ter kennisgeving
worden aangeboden aan
gemeenteraad

–

Dienstverlening 22665 TK
en Beleid

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning
Heesseltsche Uiterwaarden
(1).

Tegen een besluit voor het
aanleggen van een nevengeul en
het verlagen van het maaiveld in
de Heesseltsche Uiterwaarden is
bezwaar gemaakt. In grote lijnen
kwam het bezwaar neer op een
verzoek om de uitvoering van het
project Heesseltsche
Uiterwaarden af te stemmen met
eventuele toekomstige
dijkverzwaringsprojecten.
Bezwaarmakers zijn gehoord door
een onafhankelijke
bezwarencommissie die

1. Het bestreden besluit in stand te 1. akkoord
laten met ambtshalve correctie van
de vermelding van de bij het project
betrokken percelen.
2. Bezwaarmakers hierover te
informeren middels bijgaande
conceptbrief.

2. akkoord

1

adviseerde om het bestreden
vergunningbesluit in stand te laten
met een kleine verbetering.
Aanvrager had in de aanvraag
abusievelijk de verkeerde
kadastrale gemeente vermeld. Dit
is in bezwaar opgemerkt en
daarom heeft het college besloten
om de vergunning in stand te laten
en de vermelding van de bij dit
project betrokken kadastrale
percelen te corrigeren en de juiste
percelen te vermelden.
Het college heeft gelet op het
wettelijk beoordelingskader geen
ruimte om de vergunning te
weigeren om tot afstemming te
komen met eventuele toekomstige
dijkverzwaringsprojecten.

2.5

2.6

Dienstverlening 22450 BUR
en Beleid

Dienstverlening 17927 KK
en Beleid

Jaarstukken 2016 en
begroting 2018 Veiligheidsregio.

Op 29 juni jl. heeft het AB van de Instemmen met het versturen van
VRGZ de jaar-rekening 2016 en
bijgevoegde informatienota.
de begroting 2018 vastgesteld. Als
reactie op de inge-stuurde
zienswijze hebben we
bijgevoegde brief ontvangen. Ook
hebben we een aangepaste
begroting ontvangen.

Financiële situatie Kulturhus In mei 2016 bent u geïnformeerd Kennis nemen van de financiële
Haaften.
over de maatregelen die genomen situatie van het Kulturhus Haaften.
zijn in verband met de bestuurlijke
en financiële problemen bij het
Kulturhus in Haaften. De twee
oorspronkelijke stichtingen zijn
ontbonden en één nieuwe
stichting met een nieuw bestuur is
opgericht. Het nieuwe bestuur is
voortvarend te werk gegaan.

Akkoord.

–

Burgemeester wil voor de
vergadering van het AB een
vooroverleg met Ruben de Gans
en René Schol

Kennis van genomen. Kan
worden verstuurd naar
gemeenteraad.

–

Inmiddels zijn de jaarrekeningen
2016 en de begroting 2018 van de
stichting ontvangen. In deze
informatienota informeren wij u
over de actuele stand van zaken.
2.7

Dienstverlening 23008 TK
en Beleid

Principeverzoek
Meikampgraaf 7 Hellouw.

Het college werkt niet mee aan de
wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen
Veegplan 2017 om burgerwoning
en de bouw van een extra woning
aan de Meikampgraaf 7 te
Hellouw mogelijk te maken.

Indien er een verzoek komt niet
Aangehouden
meewerken aan een bestemmingsplanprocedure om wonen op de
locatie Meikampgraaf 7 te Hellouw
mogelijk te maken.

1

–

