Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 6 juni 2017 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. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

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

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

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 30 mei
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

1. Nationale Kersenparty op
23 juni van 16 tot 20 uur in
Tiel.

1. uitnodiging was al bekend.
Wethouders Andriesse en
Verwoert.

2. Slotbijeenkomst project
“Verbeelding van de Waal’
op 27 juni van 14.30 tot 17
uur in Nijmegen.

2. burgemeester De Vries (onder
voorbehoud)

3. Bijeenkomst “integriteitsonderzoek bij gemeenten’
op 29 juni van 13 tot 17 uur
in Amsterdam.

3. college is verhinderd

4. Landelijke bijeenkomst
VNG ‘actieprogramma Weer
Thuis!”

4. wethouder Krook (onder
voorbehoud)

5. Wat is uw toekomstbeeld
bij natuur – Prov. 6 juni
0.3

Secretaris

22299 –

Kwartiermaker Projectorganisatie West Betuwe.

5. college is verhinderd

In lijn met de politieke
besluitvorming d.d. 16 maart 2017
is de verwachting dat de
gemeenteraden van de GNLgemeenten op 15 juni 2017
definitief besluiten om over te
gaan tot de herindeling van de
gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal met
ingang van 1 januari 2019. De
bestuurders uit de stuurgroep
hebben vanuit dat perspectief met
elkaar gesproken over de invulling
van de (ambtelijke) dagelijkse
aansturing van de projectorganisatie in de voorbereiding op
de herindeling, tijdens de periode
1 juli 2017 tot en met 31december
2018 én tijdens de aanloopperiode
van de nieuwe organisatie vanaf 1
januari 2019.
Op basis van de besprekingen in
de stuurgroep, het advies van de
gemeentesecretarissen en de
bespreking met de BOR, legt de
stuurgroep zijn keuze, aangevuld
met bijgevoegde profielschets als
voorgenomen besluit, voor aan de
colleges.

1. Het voorgenomen besluit
1. akkoord (met 2 kleine tekstuele nemen tot:
aanpassingen)
a. de werving en slectie
van een kwartiermaker die:
I per 1 september 2017, of
zo snel als mogelijk
daarna, zijn/haar
werkzaamheden start;
II zijn/haar werkzaamheden
t/m 31 december 2018 in
deze rol invult, met
evaluatiemomenten (in
december 2017 en juni
2018) tussen de
kwartiermaker en de leden
van de selectiecommissie;
III In principe fulltime in
deze rol werkzaam is;
IV in opdracht van de
stuurgroep West Betuwe
werkt;
V in nauwe verbinding met
de drie gemeentesecretarissen -in de vorm
van de projectgroep –
staat;
VI het plan van aanpak
fusietraject en het
herindelingsadvies West
Betuwe en als vertrekpunt
neemt voor de invulling van
zijn/haar rol;
b. de aanstelling van een
kwartiermaker die, bij
gebleken geschiktheid,
vanaf 1 januari 2019
tijdelijk de rol van

gemeentesecretaris op zich
neemt:
I omwille van de
doorlopende veranderopgave en continuïteit en
duidelijkheid voor
medewerkers;
II waarbij de rol van tijdelijk
gemeentesecretaris wordt
ingevuld tot ca medio 2020;
III waarbij de rolinvulling
van de kwartiermaker
begin oktober 2018 wordt
geëvalueerd, in
samenspraak tussen de
kwartiermaker en de leden
van de selectiecommissie;
IV op basis van deze
evaluatie wordt wederzijds
bezien of daadwerkelijk
sprake zal zijn van de inzet
in de rol van tijdelijk
gemeentesecretaris voor
de voornoemde termijn;
c. het opstarten van een
werving- en selectieprocedure:
I met ondersteuning van
een extern wervings- en
selectiebureau;
II waarbij de functie enkel
extern wordt uitgezet;
III waarvoor de stuurgroep
met reeds ontvangen input
van de BOR een
profielschets heeft
opgesteld;
IV met betrokkenheid van
bestuurders, gemeentesecretarissen, BOR en
medewerkers in het

selectieproces.
2. In te stemmen met de profielschets kwartiermaker.
3. In te stemmen met de
procedure voor werving en
selectie kwartiermaker.
4. De bijzondere
ondernemingsraad door
middel van de bijgevoegde
brief om advies te vragen
op het voorgenomen
besluit kwartiermaker en de
profielschets.
5. De raad te informeren over
het voorgenomen besluit,
de profielschets en de
procedure voor werving en
selectie kwartiermaker door
middel van bijgevoegde
brief.
1.1

Bedrijfsvoering

–

TK

Meerjarenprognose grond.

De grondexploiaties worden
jaarlijks geactualiseerd en
verantwoord in de Meerjaren
Prognose Grondexploitaties
(MPG). De MPG 2017 wordt aan
de gemeenteraad ter vaststelling
aangeboden om als financieel
taakstellend kader te laten dienen.

1. Instemmen met de
Meerjarenprognose
Grondexploitaties 2017.
2. De Meerjarenprognose
Grondexploitatie 2017
inclusief de
grondexploitatieberekening
en Molenblok Varik,
Haaften Noord, Slingerbos
Ophemert en Klingelenberg
Noord door de raad laten
vaststellen.
3. De raad laten besluiten dat
locatie Mackaylaan
Ophemert m.i.v. 1.1.2017
als bouwgrond in
exploitatie wordt genomen
en hiervoor een
grondexploitatieberekening

2. akkoord
3. akkoord
4. akkoord (met kleine tekstuele
aanpassingen)

5. akkoord (met kleine tekstuele
aanpassingen)

1. akkoord
2. opnemen dat de Raad in een
besloten vergadering kan
spreken over de stukken die
onder geheimhouding ter inzage
liggen.

3. akkoord

wordt vastgesteld.
4. De raad voorstellen de
4. akkoord
verliesvoorziening
eenmalig ten laste van het
jaarrekening-saldo 2016 te
verhogen met € 593.000,--

2.1

Dienstverlening 21692 TK
en Beleid

Informatienota rehabilitatie
wegen.

Tijdens het vaststellen van de
Bijgaande informatienota inclusief
budgetten voor de rehabilitatie van bijlage doorzenden naar de raad.
de wegen heeft de wethouder
ruimte toegezegd om de Raad te
informeren over de maatregelen
die bij de diverse projecten zullen
worden genomen. Avri heeft
hiervoor een nota en een samenvatting opgesteld. Deze treft u als
bijlage aan.

2.2

Dienstverlening 22111
en Beleid

VOBP Dorpsstraat 8
Ophemert

Het voorontwerp
bestemmingsplan Kern Ophemert,
herziening Dorpsstraat 8 wordt in
procedure gebracht om het
gebruik als woning, met atelier en
beperkte detailhandel mogelijk te
maken.

2.3

Dienstverlening 22097 TK
en Beleid

Vaststelling
bestemmingsplan Sint
Antoniestraat 35, Tuil en
Zandstraat 48a, Opijnen.

Op 7 maart 2017 besloot het
college van B&W mee te werken
aan de bedrijfsverplaatsing van
het glastuinbouwbedrijf naar de
Sint Anotiestraat 35 te Tuil. Het
ontwerp bestemmingsplan heeft

TK

akkoord

--

Het voorontwerp bestemmingsplan, akkoord
kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 8, in procedure te brengen
nadat de initiatiefnemer de
planschadeverhaalovereenkomst,
zoals bij dit advies gevoegd,
ondertekend heeft en de leges
volledig betaald zijn.

2

1. De raad voor te stellen om
het bestemmingsplan ‘Sint
Antoniestraat 35, Tuil en
Zandstraat 48a, Opijnen’
vast te stellen.
2. De raad voor te stellen het

1. akkoord

2. akkoord

1

gedurende 6 weken ter inzage
gelegen voor zienswijzen. Er zijn
geen zienswijzen ingediend. De
gemeenteraad van Neerijnen
wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan vast te stellen.

bestemmingsplan ‘Sint
Antoniestraat 35, Tuil en
Zandstraat 48a, Opijnen’
gedurende 6 weken ter
inzage te leggen voor
beroep.
3. De raad voor te stellen om 3. akkoord
geen exploitatieplan vast te
stellen conform artikel 6.12,
lid 2 Wro.
In het b&w advies en
raadsvoorstel de naam van
initiatiefnemer verwijderen.

2.4

Dienstverlening 21286 TK
en Beleid

Bezwaarschrift bewoners
De Bogert te Haaften tegen
verkeersbesluit m.b.t. het
afsluiten van de Engelenhof
te Haaften.

Ten behoeve van de veiligheid
voor de fietsende schooljeugd
richting de nieuwe scholen in het
MFC te Haaften werd een
verkeersbesluit genomen om de
Engelenhof tussen Buitenweg en
Bogert aan te wijzen als verplicht
(brom)fietspad. Hierdoor is er
geen autoverkeer meer mogelijk
op de Engelenhof.
Tegen dit besluit werd bezwaar
aangetekend door negen
bewoners van de bogert en de
Engelenhof. Naar hun mening
verslechterd de ontsluiting van de
Bogert op de Engelenhof nog
verder door deze maatregel.
De bezwaarschriftencommissie
heeft in haar advies aangegeven
dat het bezwaar gegrond is omdat
door de gemeente niet voldoende
is aangetoond wat de snelheid
van het verkeer op het bewuste
wegvlak is, wat de afsluiting zou
rechtvaardigen.

1. De bezwaarschriften
1. akkoord
gegrond verklaren en het
bestreden besluit
herroepen. En derhalve de
Engelenhof tussen de
Buitenweg en de Bogert
weer openstellen voor alle
verkeer.
2. Snelheidsmeting uitvoeren 2. akkoord
op bovengenoemd wegvak
ter onderzoek van de
verkeersveiligheid.

1

2.5

Dienstverlening 22019 TK
en Beleid

Bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen,

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het

1. Instemmen met de wijze
van afhandelen van de

1

1. akkoord

Veegplan 2017.

ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017” voor besluitvorming aan de
gemeenteraad voor te leggen. Het
zal gaan om een gewijzigde
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan.

2.6

Dienstverlening 22795 TK
en Beleid

Breedband

Informatienota over de stand van
zaken rondom het Breedbandproject van Regio Rivierenland.

2.7

Dienstverlening 21987 BUR
en Beleid

Reglement Burgerlijke
stand.

Het college heeft in de
vergadering van 6 juni 2017 het
Reglement Burgerlijke Stand 2017
vastgesteld. Hierin wordt het
mogelijk gemaakt dat er op
verschillende locaties getrouwd
kan worden in de gemeente
Neerijnen.

ingekomen zienswijzen
overeenkomstig het
gestelde in “nota zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen,
veegplan 2017”.
2. Het bestemmingsplan
2. akkoord
“buitengebied Neerijnen,
Veegplan 2017”gewijzigd –
zoals aangegeven in het
“wijzigingsoverzicht
Veegplan 2017’ – door de
gemeenteraad te laten
vaststellen.
3. De raad voor te stellen
3. akkoord
geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.
4. Het besluit van de
4. akkoord
gemeenteraad ter inzage te
leggen.
Kennis nemen van de stand van
Kennis van genomen. In de brief
zaken m.b.t. breedband in de regio. aan inwoners een voorbehoud
maken voor instemming door de
gemeenteraden later dit jaar.
1. Het Reglement Burgerlijke 1. akkoord
Stand 2017 vast te stellen.
2. De bevoegdheid tot
2. akkoord
beoordeling en vaststelling
van een huwelijk op locatie
te mandateren aan de
manager team Dienstverlening en Beleid.
3. Het vorige reglement van
3. akkoord
15 december 2009 in te
trekken.

–

-

2.8

2.9

Dienstverlening 22253 RV
en Beleid

Dienstverlening 22193 RK
en Beleid

Voorjaarsnota.

Planschade D. van Tricht

De Voorjaarsnota 2017 is in het
college van 6 juni jl. vastgesteld.
Hierbij het raadsvoorstel
behorende bij de Voorjaarsnota
2017.

Het college heeft naar aanleiding
van een verzoek om
tegemoetkoming in de planschade

Het Raadsvoorstel inzake
de Voorjaarsnota 2017 /
Perspectiefnota 2018 vast
te stellen en ter
behandeling aan de griffie
zenden.
Opmerkingen;
In verband met de
voorgenomen GNL fusie is
zeer terughoudend
omgegaan met nieuw
beleid. De Perspectiefnota
is dan ook minimaal van
omvang.
In deze Voorjaarsnota 2017
zijn de effecten van de meiciculaire nog niet verwerkt.
Op het moment van
opstellen was deze nog
niet beschikbaar. De
verwachting is dat deze in
de week van 6 juni
beschikbaar komt. De
doorberekening zal dan
worden verwerkt in de
Voorjaarsnota die aan de
raad wordt aangeboden op
6 juli a.s.
Bij het bepalen van het
rekeningsaldo is als
uitgangspunt genomen dat
ook de 6e begrotingswijzing
(begraafplaatsen) door de
raad is goedgekeurd. Deze
wijziging is ook
geagendeerd op 6 juli a.s.
tegelijkertijd met de VJN.

– dit concept raadsvoorstel naar griffie sturen.
Voorjaarsnota:
– gevolgen mei-circulaire
verwerken in definitieve versie en
deze volgende week aanbieden
aan college 13/6.
– programma 4, ‘ontrekking aan
reserve onderhoud
schoolgebouwen’ verwijderen.
Het eventueel benodigde bedrag
voor achterstallig onderhoud is
nog niet bekend.
– programma 4,
‘leerlingenvervoer’ verhoging van
budget moet beter worden
onderbouwd anders niet
opnemen.
Perspectievennota:
– Nota is beleidsarm. De nota’s
GNL worden aangeboden aan
Stuurgroep omdat er verschil zit
in de mate van beleidsarm
opstellen.
– punt 5 collectieve GGZ
preventie is onderdeel van
sociaal domein en moet ook
worden gefinancierd uit de
rijksbijdrage voor sociaal domein.
*Input
voorjaarsnota/perspectievennota
is door ambtelijke organisatie niet
voldoende (vooraf en tijdig)
afgestemd met betreffende
portefeuillehouders.

1. Het advies van de SAOZ
1. akkoord
overnemen.
2. Een planschadebedrag toe 2. akkoord

1

besloten een planschadebedrag
toe te kennen als gevolg van het
onherroepelijke bestemmingsplan
voor de ontwikkelingslocatie
Molenblok.
2.10 Dienstverlening 21927 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds
aanvraag bijdrage aanleg
belevenistuin naast zorgcentrum De wittenberg
Haaften.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Stichting Vrienden
Zorgcentrum De Wittenberg uit
Haaften. De Vrienden willen een
belevenistuin aanleggen in de
achtertuin van het zorgcentrum. In
de tuin komen bloemperken,
moestuin en een waterpartij. De
paden worden rolstoel- en rollator
vriendelijk aangelegd. Een
gedeelte van de tuin wordt
overdekt. Het initiatief wordt breed
gedragen in het dorp. De tuin
wordt voor iedereen opengesteld.
De tuin levert een bijdrage aan de
leefbaarheid als een centrale
ontmoetingsplaats. Het werken in
de tuin kan mensen een zinvolle
tijdsbesteding geven. De stichting
heeft naast particuliere giften ook
diverse bedrijven gevonden die
het initiatief ook financieel willen
ondersteunen. De stichting
ontvangt een een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

te kennen van 7.400,-vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 30
maart 2016 tot de dag van
uitbetaling.
In te stemmen met het verzoek een akkoord
financiële bijdrage van 25.000,-beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor het
aanleggen van een belevenistuin
nabij zorgcentrum De Wittenberg.

1

2.11 Dienstverlening 21958 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds
aanvraag verzoek bijdrage
speeltuin Haaften.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Het bestuur van
Speeltuin Haaften vraagt
ondersteuning bij het invullen van
de ruimte die is vrijgekomen na
het verwijderen van de
muziektent. De speeltuin grenst
aan ‘t Kempke en aan de tuinen
van zorgcentrum de Wittenberg.
Het bestuur neemt deel aan een
werkgroep in Haaften die zich
sterk maakt voor versterking van
de leefbaarheid in het dorp. De
werkgroep wil zich inzetten voor
het vergroten van de recreatieve
mogelijkheden voor jong en oud.
De werkgroep wil samen met
andere vrijwilligers de lokale
betrokkenheid borgen, en vraagt
daarbij ondersteuning van een
professionele organisatie. Het
leefbaarheidsfonds voorziet in
deze mogelijkheid. Het bestuur
heeft haar voorkeur uitgesproken
voor begeleiding en ondersteuning
door Landschapsbeheer
Gelderland omdat zij succesvol
zijn in het begeleiden van
vrijwilligersgroepen.

In te stemmen met het verzoek
voor professionele ondersteuning
voor de werkgroep en de speeltuin
door Landschapsbeheer
Gelderland met het project Levend
Landschap.

Akkoord
In communicatie duidelijk
verwoorden dat het initiatief van
Wittenberg en dit initiatief van
Speeltuin Haaften 2 verschillende
initiatieven betreffen die echter
wel in de uitvoering mooie
meekoppelkansen kunnen
bieden.

4

