Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 6 maart 2018 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 27
februari 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Vka, burgemeester De Vries
onder voorbehoud op 29/3.

–

Vka

–

– Bouw mee aan een gaaf
Gelderland
1.1

Bedrijfsvoering

–

BUR

2.1

Dienstverlening 23340 BUR
en Beleid

Advisering AB Regio
Rivierenland

Advisering AB Regio Rivierenland Kennis nemen van de advisering
m.b.t. het AB van de Regio d.d. 7
maart 2018.

Besluit op bezwaar inzake
adresonderzoek

Op 10 november 2017 en
aangevuld op 22 november 2017
is een bezwaarschrift ingediend,
gericht tegen het schrijven van het
college van burgemeester en
wethouders van Neerijnen
d.d. 2 oktober 2017 waarbij
bezwaarde in de gelegenheid
wordt gesteld om aangifte te doen
van haar adreswijziging.
Door de commissie voor
bezwaarschriften is advies
uitgebracht. Geadviseerd wordt
om het

1. Kennisnemen van het advies van 1. Vka
de commissie voor de
bezwaarschriften.
2. Overeenkomstig het advies van
de commissie het bezwaarschrift
nietontvankelijk te verklaren.

2. Akkoord

3. Geen kostenvergoeding te
verstrekken aan reclamant voor de
rechtskundige bijstand van het
bezwaar.

3. Akkoord

1

bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.
2.2

Dienstverlening –
en Beleid

2.3

2.4

KK

Inkoop Jeugdzorg en Wmo
zorg

Op 28 februari jl. hebben de
wethouders van Geldermalsen,
Lingewaal en Neerijnen samen
met de ambtenaren bijeen
gezeten en de stukken
betreffende inkoop 2019
doorgenomen.

Standpunt regio en memo
bespreken.

Vka

Dienstverlening 20518 TK
en Beleid

Logistieke Hotspot
Rivierenland

Stand van zaken Logistieke
Hotspot Rivierenland

Kennis nemen van de stand van
Vka
zaken omtrent de Logistieke
Hotspot Rivierenland en de
ontwikkeling van de Logistics Valley
in relatie met de provinciale
gebiedsgerichte opgave Gelderse
Corridor.

–

Dienstverlening 18190 RK
en Beleid

Raadsbrief verkenningenrapport

Op 16 februari 2018 heeft de
Stuurgroep ‘MIRT-verkenning
Varik Heesselt en HWBPverkenning Tiel-Waardenburg’ zich
uitgesproken over een
voorkeursalternatief voor de
dijkversterking Tiel-Waardenburg
en rivierverruiming Varik-Heesselt.
De Stuurgroep kiest voorlopig
voor de dijkversterking met
rivierverruiming buitendijks, door
middel van vergravingen in de
uiterwaarden ten behoeve van
natuur- en watercompensatie
(netto geen waterstandsdaling).
Het college van Neerijnen stemt in
met het voorlopige
voorkeursalternatief. Het
Verkenningenrapport met
bijbehorende bijlagen ligt van 15
maart tot en met 26 april ter
inzage voor consultatie voor
eenieder.

1. Instemmen met het door de
1. Akkoord
stuurgroep “MIRT-verkenning VarikHeesselt en dijkversterking TielWaardenburg” gekozen voorlopige
voorkeursalternatief dijkversterking
met rivierverruiming buitendijks,
door middel van vergravingen in de
uiterwaarden ten behoeve van
natuur- en watercompensatie.

1/2

2. Instemmen met het bijgevoegde
Verkenningenrapport met
bijbehorende bijlagen en
instemmen met ter inzage legging
van deze stukken voor consultatie.

2. Akkoord

3. De raad informeren via
bijgevoegde informatiebrief
(28050).

3. Akkoord

Naar verwachting zal in juni 2018
de stuurgroep het definitieve
voorkeursalternatief vaststellen.
Daarna neemt de Minister van
IenW het Voorkeursbesluit.
2.5

Dienstverlening 23301 TK
en Beleid

Duurzaamheidsvisie
Met het oog op de vorming van
Bijgaand raadsvoorstel ter
Neerijnen energieneutraal in gemeente West Betuwe is in de
vaststelling aan te bieden aan de
2030
gemeenteraad gesproken over
gemeenteraad.
duurzaamheid in de gemeente
Neerijnen. Een energieneutrale
gemeente in 2030 vraagt een
actieve houding van de gemeente,
inwoners, verenigingen en
bedrijven. Door een gezamenlijke
duurzaamheidsvisie in de drie
gemeenten vast te stellen wordt
het gemakkelijker om samen te
werken en uitvoering te geven aan
gezamenlijke
duurzaamheidsprojecten.
Het college biedt bijgaand
raadvoorstel aan ter vaststelling
door de gemeenteraad.

2.6

Dienstverlening 23085 JA
en Beleid

Bibliotheeksconvenant

Het Bibliotheekconvenant loopt af
in 2018 en een nieuw convenant
dient vastgesteld te worden.
Hierdoor kunnen leden en
bezoekers blijven gebruikmaken
van de bibliotheekvestigingen in
de regio Rivierenland.

Akkoord

1. In te stemmen met het
De gemeenteraad voorstellen
Convenant Uitvoering
1. Akkoord
Bibliotheekwerk 2019 t/m 2022, wat
inhoudt dat u instemt met:
– Een verlaging van de bijdrage
voor het basispakket van € 11,37
naar € 10,02 per inwoner (prijspeil
2017);
– Een versmalling van het
basispakket doordat digitale
activiteiten voor volwassenen,
Boekstart, de Bibliotheek op school
(dBos) en De Bibliotheek voor
Ukkies nu voor alle gemeenten uit
het basispakket zijn.

1/2

2. Besluitvorming over de
2. Akkoord
aanvullende programma’s voor
2019 meenemen in de
harmonisatie van het
bibliotheekwerk voor de gemeente
West Betuwe
2.7

Dienstverlening 23651 TK
en Beleid

Jongerenontmoetingsplaats in Haaften

Raadsvraag over
jongerenontmoetingsplaats in
Haaften

Kennisnemen van bijgaand memo.

Vka

2.8

Dienstverlening 23656 TJ
en Beleid

Verkeersonderzoek
Engelenhof

Resultaten van het
verkeersonderzoek bij de
Engelenhof en naar aanleiding
daarvan uit te voeren
maatregelen.

Kennisnemen van de resultaten
Vka
van het verkeersonderzoek bij de
Engelenhof en naar aanleiding
daarvan uit te voeren maatregelen.

