Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 41
Maandag 6 oktober 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak
nummer

0.1

Secretaris

17457

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

B&W besluitenlijst d.d. 29 september
2014
– Uitnodiging voor de feestelijke
presentatie van Waalindrukken, het
langste kunstwerk langs de Waal op
zaterdag 18 oktober 2014 van 14.00
uur tot 16.15 uur in café Waalzicht
Lent, Oosterhoutsedijk 21 te Lent.
– Uitnodiging van de ING voor de
MKB Roadshow op 27 oktober 2014
van 15.30 uur tot 18.30 uur op het
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt
te Beesd
– Uitnodiging van de provincie voor
het congres “Samen werken aan
Gelderland”op 29 oktober 2014 van
11.30 uur tot 20.00 uur op vier locaties
in het centrum van Arnhem.
– Uitnodiging voor bijeenkomst Regio

Advies

Besluit

Akkoord.
Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodigingen

– College is verhinderd.

– Wethouder Verwoert zal aanwezig zijn.

– Wethouder Kool en wethouder
Verwoert (ook als inleider) zal het
congres bijwonen.
– Wethouder kool zal aanwezig zijn.

Rivierenland “Hoe kom je tot regionale
woonafspraken?”op woensdag 15
oktober 2014 van 09.00 uur tot 12.00
uur met aansluitend lunch bij het
Regiokantoor te Tiel
Brief CGT/ BWB i.o. incl. memo
Samenwerking;

0.3

0.5

Secretaris

1.1
1.2

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering

1.3

Bedrijfsvoering

Andriesse

Raadsvoorstel uitvoering
amendement van 25 september jl.

Instemmen met het raadsvoorstel en
doorsturen aan de griffier.

Stukken AB Regio Rivierenland
Presentatie nota Burgerparticipatie
18175

Andriesse

Najaarsnota 2014

1. De raad voorstellen de Najaarsnota
2014 en de daarbij behorende
begrotingswijziging van de gemeente
Neerijnen vast te stellen;
2. De raad voorstellen een krediet
beschikbaar te stellen van € 128.600,00
voor de sloop van de locaties dorpshuis,
CBS Goudenstein en de gymzaal in
Haaften en dit de dekken uit de nog te
realiseren verkoopopbrengst van de
locaties.

Besproken en het college wil dat er een
voorstel voor de Raad wordt opgesteld.
Daarbij aansluiten bij de voornemens uit
het college programma 2014-2018.
De brief van CGT en de concept tekst
van de bijeenkomsten Sterk Bestuur
worden als bijlage mee gestuurd.
College is akkoord met de uitwerking en
het voorstel, deze kan worden gestuurd
aan de griffie.
Besproken.
Zal worden geagendeerd in het college
op 13- of 20 oktober as.
Besproken. Aanpassen en
portefeuillehouder heeft mandaat de
aanpassingen te doen verwerken en
daarna kan de najaarsnota aan de griffie
worden gestuurd.
De uitgaven in de najaarsnota lopen in de
lijn van de exploitatie. Er is een aantal
incidentele tegenvallers.
Het college wil op enkele punten meer
toelichting, tevens opnemen € 20.000,t.b.v. de ontwikkeling en
uitvoering van een pilot
leefbaarheidsinitiatieven in Hellouw.
In een aantal gevallen is de overheveling
onvoldoende afgewikkeld. Het college wil
de komende jaren aan het overhevelen
meer aandacht besteden, zodat deze bij

2.1

Dienstverlening
en Beleid

14281

Kool

Besluitvorming rond Netwerk
Waterketen regio Rivierenland

2.2

Dienstverlening
en Beleid

367

Kool

Intentieverklaring realisatie
windmolens

2.3

Dienstverlening
en Beleid

727

Kool

Klingelenberg fase 2a/ 2b

2.4

Dienstverlening
en Beleid

Krook

2.7

Dienstverlening
en Beleid

Wijzigingen verordening
maatschappelijke ondersteuning
Neerijnen 2015
Uitbreiding bedrijf Zandstraat 127 tbv
buitenopslag

18135

Kool

1. Een uitvoeringsorganisatie op te zetten
voor onderzoek en analyse in de
waterketen en watersysteem binnen het
“Netwerk Waterketen regio Rivierenland”;
2. De basisovereenkomst Onderzoek en
Analyse hiervoor vast te stellen, met dien
verstande dat in afwijking van art. 3.2 b er
maximaal 1 fte mag worden aangesteld;
3. De eenmalige bijdrage vabn € 2.000 te
dekken uit de post “Anleg meetnet
overstorten (mtr02) van het WRP;
4. De structurele bijdrage van € 3.900 te
dekken uit de post “Monitoren
overstorten”(onz02) van het WRP;
5. De regio Rivierenland te mandateren en
opdracht te geven om de aanbesteding
voor een centrale database ten behoeve
van het Netwerk Waterketen regio
Rivierenland uit te voeren, tot en met de
opdrachtverlening.
6. Poretefuillehouder Kool te mandateren
om de overeenkomst te ondertekenen.
De intentieverklaring te ondertekenen voor
windenergie bij knooppunt Deil en het
AVRI-terrein
1. Het uitwerkingsplan Klingelenberg fase
2a/2b vast te stellen;
2. Uw besluit gedurende 6 weken ter
inzage leggen en de bekendmaking via de
gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden.
Kennis nemen van de wijzigingen.
1. Aan het ontvangen principe-verzoek
geen medewerking te verlenen
2. Aanvrager in overweging te geven zijn

de jaarrekening correct is afgewikkeld en
niet achteraf moet worden gerepareerd in
een voorjaarsnota of najaarsnota..
Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.

Akkoord. Voor de Raad dient duidelijk
aangegeven te worden welke wijzigingen
zijn verwerkt. (arceren)
Akkoord.

2.8

Dienstverlening
en Beleid

18187

Andriesse

Informatienota Subsidiebeleid

verzoek aan te passen, om buitenopslag
voor de activiteit reparatiebedrijf voor
landbouwmachines voor zover binnen het
bestemmingsvlak en onder aanvullende
voorwaarden afweegbaar te maken.
Kennisnemen van de nota en doorsturen
aan de griffie ter verzending aan de raad.

Besproken.
College wil een adviesnota opstellen voor
de Raad. De verbeterpunten uit het
Rekenkamer rapport kunnen wat het
college betreft worden doorgevoerd. Zie
in de memo punt 1 t/m 5.

