Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 6 december 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(KK)
(PW)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

B&W besluitenlijst 29
november 2016

0.2

Secretaris

–

03

Secretaris

1.1

1.2

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Vertrouwelijke stukken

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

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

-

Uitnodigingen:
*NK Cross voor bestuurders
op zondag 12 februari 2017;
13.15 uur in Raalte.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

College is verhinderd.

-

–-

Programma regiomiddag
dinsdag 13 december a.s.

Ter bespreking.

Besproken.

-

Bedrijfsvoering

18449 RV

Opbrengst Precarioheffing.
Concept-raadsvoorstel
begrotingswijzigingen 2016
nummer 6 en 2017 nummer
3.

Het college heeft ingestemd met
de 9de begrotingswijziging 2016
en de 3e begrotingswijziging 2017.
Deze wijzigingen vloeien voort uit
de besluitvorming over de
besteding van de heffing precariobelasting 2014-2015.

De begrotingswijziging 2016-9 en
2017-3 vast te stellen en de raad
voor te stellen, conform bijgaand
raadsvoorstel, deze begrotingswijzigingen vast te stellen.

Akkoord.

-

Bedrijfsvoering

22271 RV

Uitgebreide
gevarenverzekering.

Via assurantietussen-persoon
Concordia De Keizer is een nieuw
voorstel ontvangen inzake de
uitgebreide gevarenverzekering.

Akkoord.

-

1. Per 1 januari 2017 de
uitgebreide gevarenverzekering via Concordia
De keizer af te sluiten.

2. Het contract aan te gaan
voor 3 jaar.
3. Gebruik te maken van de
hardheidsclausule, om
daarmee af te wijken van
het opvragen van 3 offertes
voor deze onderhandse
aanbesteding, conform
artikel 5.10 in het inkoopen aanbestedingsbeleid.
2.1

Dienstverlening 18373 TK
en Beleid

BP Marijkestraat 14 te
Haaften.

Voorstel aan de gemeenteraad om
het bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, herziening
Marijkestraat 14” vast te stellen.

De gemeenteraad voorstellen het
Akkoord.
bestemmingsplan 'buitengebied
Neerijnen, herziening Marijkestraat
14' vast te stellen en hiervoor geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.

2

2.2

Dienstverlening 22056 TK
en Beleid

Haaften Noord koop
overeenkomst kavel 5.

In het woningbouwproject Haaften
Noord verkoopt de gemeente
meerdere vrije kavels. Voor de
eerste kavel is nu een koopovereenkomst gesloten.

1. In te stemmen met de bij dit Akkoord.
besluit gevoegde koopovereenkomst en de daarin
opgenomen verkoopvoorwaarden door ondertekening van de koopovereenkomst.
2. De bij dit besluit gevoegde
koopovereenkomst aan te
merken als een modelovereenkomst voor alle
hierna te sluiten
koopovereenkomsten.

1

2.3

Dienstverlening 04490 TK
en Beleid

OBP Goossen
Het gewijzigde ontwerp
Janssenstraat te Ophemert. bestemmingsplan Goossen
Janssenstraat te Ophemert wordt
ter inzage gelegd.

Het gewijzigd ontwerp
bestemmingsplan Goossen
Janssenstraat te Ophemert ter
inzage leggen, nadat de initiatiefnemer de planschadeverhaal
overeenkomst en de anterieureovereenkomst, overeenkomstig de

Akkoord.

2

overeenkomsten, heeft ondertekend en het restant van de
plankosten heeft betaald.
2.4

Dienstverlening 17267 TK
en Beleid

Spoorboek MIRT –
Aan de behoefte aan meer
verkenning Varik / Heesselt. duidelijkheid over het proces van
de MIRT-verkenning wordt
tegemoet gekomen met het
opstellen van een spoorboek.
Hierin zijn de sporen waarover de
MIRT-verkenning en de
gebiedsvisie Varik-Heesselt
verloopt weergegeven en
beschreven. Daarbij is ook
aandacht gegeven aan de
vergaderfrequentie van de raad en
de behoefte aan betrokkenheid
binnen het gebiedsproces.

2.5

Dienstverlening 22158 Burg. Benoemen stembureaus.
en Beleid

2.6

Dienstverlening 22030 KK
en Beleid

Het college heeft de stembureaus
aangewezen voor de tweede
kamer verkiezingen op woensdag
15 maart 2017.

Hardheidsclausule subsidie Voedselbank Bommelerwaard
2017 Voedselbank
heeft een subsidieaanvraag van
Bommelerwaard.
de algemene subsidieverordening
voor 2017 te laat ingediend. Door
het overschrijden van de

1. Het spoorboekje voor
Akkoord.
kennisgeving aan te nemen
en onder aandacht te
brengen bij het presidium.
2. Het presidium te vragen in
te stemmen met het
instellen van een
raadsadviesgroep en te
komen tot een evenredige
vertegenwoordiging vanuit
de raadsfracties.
3. Het presidium te vragen het
spoorboekje MIRT
verkenning Varik-Heeselt te
februiken voor de agendavoorbereiding voor de
vergaderingen in 2017 en
2018.
4. Het presidium te vragen om
een beeldvormende raad
facultatief vooraf te laten
gaan aan besluitvorming
binnen dezelfde raadcyclus
Aanwijzen locaties die als stembureau dienen voor de
verkiezingen voor de tweede
Kamer op woensdag 17 maart
2017.

3

Akkoord.

-

De hardheidsclausule van de
Akkoord.
algemene subsidieverordening van
toepassing te verklaren en de
subsidieaanvraag voor 2017 binnen
het armoedebeleid van de

-

indieningstermijn zou deze
Voedselbank Bommelerwaard
aanvraag niet meer behandeld
alsnog in behandeling te nemen.
kunnen worden. Door procedurele
omstandigheden kan een besluit
genomen worden om gebruik te
maken van de hardheidsclausule.
2.7

Dienstverlening 21680 KK
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd 8 dec. 2016

Advisering t.b.v. het Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd
worden ter kennisname aan het
college gebracht.

Kennis nemen van het advies.

Akkoord.

-

