Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 6 september 2016 om 09.30 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 P.W. Wanrooij
Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

0.2

Secretaris

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

21439

B&W besluitenlijst 30 augustus
2016.

Vaststellen besluitenlijst

Akkoord.
De burgemeester heeft namens AB
Regio Rivierenland rol (ipv taak) tav
branding en lobby voor de Regio.

16641

Vervolgproces GNL: Samen
Sterker

1. De variant bestuurlijke fusie (herindeling) Akkoord.
in één keer tussen de gemeenten
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal
(GNL) aan de gemeenteraad voor te leggen.
Het college besluit dit op basis van:
a. het eindrapport van januari 2016 met als
titel ‘GNL: Samen Sterker’;
b. de daarop volgend uitgevoerde
verdiepende analyses in de periode januari –
juli 2016, welke zijn vervat in het rapport
‘Vervolgproces GNL: Samen Sterker’, incl.
bijlagenboeken;
c. kennisname van het (concept)advies van
de Ondernemingsraden van Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal.
2. De gemeenteraad op 6 oktober
voortvloeiend, uit het besluit onder
beslispunt 1, om de opdracht te vragen om
met elkaar een volgende fase van de GNLsamenwerking in te gaan: het uitwerken van

BP

het herindelingsontwerp.
Op grond daarvan kan in 2017 een
raadsbesluit volgen om de herindeling te
effectueren.
In dit herindelingsontwerp zullen de
colleges, in nauwe samenspraak met raden,
inwoners/ondernemers, ambtelijke
organisaties en medezeggenschap,
uitwerking geven aan:

De drie wettelijk vereiste elementen bij
een herindeling:
a. De beoogde grenzen van de nieuwe
gemeente.
b. De beoogde fusiedatum en de aanpak en
planning om daartoe te komen.
c. De naamgeving van de nieuwe gemeente.
De vijf criteria waaraan een
herindelingsontwerp volgens het
beleidskader herindeling door de
Ministerraad en Tweede Kamer wordt
getoetst:
d. De mate waarin de beoogde herindeling
kan berusten op draagvlak wordt geschetst.
Draagvlak vanuit het lokaal, regionaal en
maatschappelijk perspectief, waartoe de
draagvlakbevorderende activiteiten worden
bijgehouden in een logboek.
e. De interne samenhang/ het dorps- en
kernenbeleid wordt in visietermen
uiteengezet. Door in te gaan op de identiteit
van de nieuwe gemeente, de gezamenlijke
visie op burgerparticipatie / interactie met
de gemeenschap uiteen te zetten en de
culturele, sociale, economische en
geografische samenhang in beeld te
brengen.
f. De bestuurskracht van de nieuw te
vormen gemeenten wordt op hoofdlijn
geduid. Door aandacht te hebben voor
enerzijds het ‘opgavenprofiel’ en anderzijds
de mate waarin de gemeente krachtig
genoeg zal zijn op het vlak van
politiek/bestuur, ambtelijke organisatie,

positie in de regio en de interactie met de
gemeenschap.
g. De mate van evenwichtigheid in de
regionale verhoudingen door de nieuw te
vormen gemeenteomvang worden
geschetst. De verhouding ten opzichte van
andere gemeenten en het regionale
opgavenprofiel, de functie van de nieuwe
gemeente (regio/centrumgemeente of
anderszins) wordt benoemd.
h. De mate van duurzaamheid (in termen
van continuïteit voor de langere termijn) van
de beoogde herindelingsgemeente wordt
geduid.
Naast voornoemde wettelijke vereisten en
de criteria waarop de Ministerraad en
Tweede Kamer het herindelingsontwerp
zullen toetsen, zal omwille van politiekbestuurlijke inzichten, alvorens tot
definitieve besluitvorming tot herindeling
wordt overgegaan, in het
herindelingsontwerp ingegaan worden op:
i. Een schets van de opgaven/ambities –
inclusief waarborgen voor realisatie Manifest
Lingewaal – op de programma’s in de
gemeentelijke begroting.
j. Een wenkend perspectief op
dienstverlening (loketfuncties, mate van
digitalisering) vanuit de nieuwe gemeente
aan inwoners en (maatschappelijk)
ondernemers in de gemeente en zijn
kernen.
k. De visie op de ambtelijke organisatie in
termen van structuur en sturing, waarbij de
hoofdstructuur en het directiemodel in beeld
worden gebracht, de sturingsfilosofie wordt
geduid en waarbij aandacht is voor het feit
welke taken in eigen huis worden uitgevoerd
c.q. worden overgelaten aan derden. Daarbij
is expliciet aandacht voor de positionering
van taken bij BWB en ODR, alsook de
uitbestede taken van Neerijnen aan Avri.

Ook wordt aangegeven welke nieuwe
functies/rollen in de nieuwe gemeente
worden voorzien omwille van het geven van
een kwaliteitsimpuls aan de nieuwe
ambtelijke organisatie.
l. De beoogde gezamenlijke cultuur wordt
getypeerd.
m. De uitgangspunten voor de huisvesting
van het gemeentebestuur, de ambtelijke
organisatie en de loketfuncties worden
vastgelegd.
n. De gevolgen voor bestaande
samenwerkingsrelaties/GR-en worden
benoemd en waar nodig worden daarin
keuzen gemaakt.
o. De personele gevolgen (schets van
selectie-.plaatsingsproces voor nieuwe
gemeente én duiding contouren sociaal
plan) worden in beeld gebracht.
p. De financiële gevolgen
(begrotingsresultaat en
meerjarenperspectief, afspraken over
investering, verdieping van besparingen,
inzicht in incidentele en structurele baten en
lasten, belastingpakket, subsidiebeleid).
3. De gemeenteraad op 6 oktober 2016 te
vragen om het nader te bepalen benodigde
incidentele budget voor het
herindelingsontwerp beschikbaar te stellen
via een uitname uit de algemene reserve.

0.3

– Uitnodiging van de
Bespreken wie gebruik maakt van de
Bedrijfskring Groot
uitnodigingen.
Geldermalsen voor een
gezamenlijke bijeenkomst in De
Pluk, Rijksstraatweg 64, 4191
SG Geldermalsen;
– Uitnodiging voor een bezoek
aan de bouwplaats van een
corsowagen om het bouwproces
te bekijken op woensdag 7
september 2016, 19.00 uur bij
het Kalverbos te Tiel.

– Wethouder Kool zal aanwezig
zijn.

– Wethouder Verwoert is aanwezig.

1.1

Bedrijfsvoering

22049

Burgemeester Zienswijze gemeente Neerijnen

Om in te stemmen met de
Akkoord.
streekindeling voor lokale omroepen als
genoemd streek 44 Rivierenland 1

2.1

Dienstverlening 21680
en Beleid

Wethouder
Krook

Ambtelijke reactie op de
Kennis nemen van de ambtelijke reactie Kennis van genomen.
vergaderstukken van het
op de vergaderstukken
Portefeuilleberaad Wmo / Jeugd
d.d. 8 september 2016

2.2

Dienstverlening 20718
en Beleid

Wethouder
Kool

Wijzigingsplan Slimweistraat 5
Waardenburg

Het wijzigingsplan, Buitengebied
Neerijnen, wijziging, Slimweistraat 5
Waardenburg ongewijzigd vaststellen

2.3

Dienstverlening 21999
en Beleid

Wethouder
Kool

Principeverzoek Heideweg 12
Waardenburg

De aanpassing van de bestemming
Akkoord.
voor Heideweg 12 te Waardenburg
meenemen in het veegplan dat voor het
Buitengebied Neerijnen opgesteld wordt
en daarin voor deze locatie een
gemengde bestemming opnemen die
naast het bestaande agrarisch bedrijf
de uitoefening van Zorg-logeerboerderij
Heidewaard mogelijk maakt
overeenkomstig de in het verzoek
genoemde activiteiten

Informeren

2.4

Dienstverlening 21126
en Beleid

Wethouder
Krook

Mantelzorgwaardering

1. Instemmen met het opgestelde
Akkoord.
programma Week van de mantelzorg 7
november tot en met 12 november
2016, met als thema “mantelzorg doe je
samen”.
2. Individuele mantelzorgwaardering
aan te bieden aan alle mantelzorgers
die vallen onder de definitie van
mantelzorg zoals beschreven in de
Beleidsnota Mantelzorgbeleid GNL
2016-2018 en van wie de
mantelzorgontvanger woonachtig is in
Neerijnen.
3. de individuele waardering van de
mantelzorger in 2016 vorm te geven
door het aanbieden van
vouchers/cadeaubonnen ad € 100,00;
4. Een aanvraag voor

Informeren

Akkoord.

Informeren

Raadplegen

mantelzorgwaardering kan worden
gedaan door de mantelzorger zélf of de
zorgontvanger;
5. Uitvoering van het programma Week
van de Mantelzorg en toekenning van
de mantelzorgwaardering op te dragen
aan de Stichting Welzijn Neerijnen en
hiervoor een subsidie te verlenen van
maximaal € 30.000,00;
6. Kosten programma en individuele
waardering 2016 totaal € 30.000,00 ten
laste te brengen van budget
“ondersteuning en waardering
mantelzorgers” (667010/423000
2.5

Dienstverlening 21390
en Beleid

Wethouder
Kool

Ontwerpwijzigingsplan
Tinnegieter 2b Hellouw

Het ontwerpwijzigingsplan,
Buitengebied Neerijnen, wijziging
Tinnegieter 2b Hellouw in procedure
brengen, nadat de aanvrager de
planschadeovereenkomst,
overeenkomstig de bijgevoegde
overeenkomsten, heeft ondertekend.

2.6

Dienstverlening 21222
en Beleid

Wethouder
Kool

Vaststelling “Wijzigingsplan Kern 1. Het Wijzigingsplan kern Haaften,
Engelenhof 26”ongewijzigd vaststellen;
Haaften, Engelenhof 26”
2. Conform artikel 6.12 lid 2 Wro geen
exploitatieplan vast te stellen

2.7

Dienstverlening 21956
en Beleid

Wethouder
Kool

Wijziging mandaatregister

Akkoord.

Raadplegen

Akkoord.

Raadplegen

1. Vaststellen van de wijziging in het
Akkoord en besluiten kenbaar
mandaatregister Gemeente Neerijnen – maken aan de Avri.
Avri met betrekking tot de afhandeling
van Wob-verzoeken.
2. Vaststellen van de wijziging in het
mandaatregister Gemeente Neerijnen –
Avri met betrekking tot de handhaving
van de afkoppelverplichting hemelwater
of grondwater.
3. Het aangepaste mandaatregister
bekend maken aan Avri.

Informeren

