Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 7 maart 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 P.W. Wanrooij

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(PW)

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

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 28
februari 2017.

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
Diverse uitnodigingen.
1. VNG-bijeenkomst:
Kabinetsinzet op thema
Fysieke Leefomgeving op 8
maart.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1. College is verhinderd.

2. Gelderland ziet ruimte op
7 juni.

2. Reeds gereserveerd (burgemeester en wethouder Kool)

3. Aan de slag met de
Omgevingswet op 12 april.

3.College is verhinderd.

4. Bijeenkomst
aanbesteden openbaar
vervoer op 27 maart.
0.3

Secretaris

–

–

1.1

Bedrijfsvoering

22433 RV

–

4.College is verhinderd.

Programma Regiomiddag.

Programma Regiomiddag.

Bespreken wie naar welke
vergadering gaat.

Besproken.

Toekennen repressief
toezicht Provincie.

Het college neemt kennis van het
feit, dat de Provincie Gelderland
repressief toezicht toekent voor
het begrotingsjaar 2017. Via een

1. Kennis te nemen van de brief
Kennis van genomen.
van de Provincie Gelderland,
waarin wordt aangegeven, dat
repressief toezicht wordt toegekend

–

1

raadsinformatienota zal dit met de op basis van de ingediende
Raad gedeeld worden.
begroting 2017-2020.
2. Het besluit van de Provincie via
een raadsinformatienota aan de
raad mede te delen.
1.2

Bedrijfsvoering

2.1

2.2

2.3

21345 RV

Managementletter 2016.

In de managementletter 2016 zijn Instemmen met de aanbevelingen
een aantal aanbevelingen gedaan uit de Managementletter 2016.
waarvan het College besloten
heeft deze op te volgen voor de
opstelling van de jaarrekening
2016. Hiermee worden de risico's
tot een aanvaardbaar niveau
teruggebracht.

Akkoord.

Dienstverlening 22581 KK
en Beleid

AB GGD.

Agenda en ambtelijke adviezen
AB GGD op 9 maart.

Kennis nemen van de agenda en
de ambtelijke adviezen voor deze
vergadering.

Kennis van genomen.

–

Dienstverlening 22270 TK
en Beleid

Principeverzoek Buitenweg
Haaften.

De gemeente is in principe bereid
om mee te werken aan de aanleg
van een zonnepark in de
gemeente Neerijnen.

Indien er een verzoek komt voor
een herziening van het
bestemmingsplan komt waarmee
de realisatie van een zonnepark
van 2,5MW mogelijk gemaakt kan
worden hieraan meewerken, als
pilot, mits aangetoond wordt dat dit
plan op een goede wijze ingepast
kan worden in het landschap.

Niet akkoord. College vind het
ongewenst landbouwgrond te
onttrekken.

1

1. Kennis te nemen van het
evaluatie rapport van de
jaarwisseling 2016 – 2017.

1. Kennis van genomen.

2. In te stemmen met het
informeren van de raad middels
bijgevoegde informatie nota.

2. Akkoord.

Dienstverlening 22452 BUR
en Beleid

Evaluatie jaarwisseling
2016-2017.

Jaarlijks bereidt de gemeente de
jaarwisseling zorgvuldig voor, in
nauwe samenwerking met de
politie, de brandweer en de de
Avri. Na de jaarwisseling worden
de genomen maatregelen
geëvalueerd en de ervaringen
uitgewisseld.

Wel wil het college alternatieven
stimuleren richting ondernemers
en energie coöperaties.

Nota iets aanpassen.

–

2.4

Dienstverlening 18538 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
St. Antoniestraat 35 Tuil en
Zandstraat 48a Opijnen.

Op 17 augustus 2015 besloot het
college van B&W mee te werken
aan de bedrijfsverplaatsing van
het glastuinbouwbedrijf van dhr. J.
Mans naar de Sint Antoniestraat
35 te Tuil. Het College legt nu het
ontwerpbestemmingsplan voor
zienswijzen ter inzage.

1. In te stemmen met het door
initiatiefnemer opgestelde ontwerp
bestemmingsplan.

Akkoord.

1

2. Het ontwerp bestemmingsplan
gedurende 6 weken ter inzage te
leggen voor zienswijzen.
3. De bijgevoegde planschadeovereenkomst en anterieure
overeenkomst te ondertekenen.

2.5

Dienstverlening 22245 RV
en Beleid

Verordening
lijkbezorgingsrechten.

Het college heeft besloten de raad
voor te stellen de “Verordening op
de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2016” en de
daarbij behorende “Tarieventabel
2016” van toepassing te laten
blijven totdat de nieuwe
verordening en tarieventabel zijn
vastgesteld.

De raad voor te stellen de
“Verordening op de heffing en
invordering van lijkbezorgingsrechten 2016” en de daarbij
behorende “Tarieventabel 2016”
van toepassing te laten blijven
totdat de nieuwe verordening en
tarieventabel zijn vastgesteld.

Akkoord.

1

2.6

Dienstverlening 22530 TK
en Beleid

Principeverzoek uitbreiding
bedrijfslocatie Donkerstraat
12 Heesselt (Waalstroom
Flowers).

Het college van B&W werkt niet
mee aan de verdere uitbreiding
van Waalstroom Flowers aan de
Donkerstraat 12 te Heesselt.

1. Niet mee te werken aan het
Akkoord.
verbeteren van de infrastructuur ten
behoeve van Waalstroom Flowers.

1

2. Waalstroom Flowers te
adviseren de kas niet uit te breiden
conform de bouwvergunning uit
1998.
3. Een negatief standpunt in te
nemen voor toekomstige
uitbreidingen van de kas.
4. Geen financiële middelen
beschikbaar te stellen voor de
subsidiëring van Waalstroom
Flowers ten behoeve van
bedrijfsverplaatsing.

2.8

2.9

Dienstverlening 22526 KK
en Beleid

Dienstverlening 22492 KK
en beleid.

2.10 Dienstverlening 22509 KK

Renovatie/uitbreiding
tenniscomplex Haaften.

Aanvraag subsidie
zonnepanelen en renovatie
gebouw met energiezuinige
en duurzame materialen en
installaties.

Aanvraag

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. Tennisvereniging
Haaften vraagt een financiële
bijdrage baanrenovatie en
uitbreiding, verder willen zij de
bestaande verlichting vervangen
door energiezuinige led lampen.
De tennisvereniging heeft leden
uit de dorpen Haaften, Hellouw en
Tuil.

Instemmen met het verzoek een
financiële bijdrage ad 25.000,00
euro beschikbaar te stelen uit het
leefbaarheidsfonds voor renovatie
en uitbreiding van de tennisbanen
van tennisvereniging 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. Voetbalvereniging
ASH vraagt een financiële
bijdrage voor het duurzaam
maken van het clubgebouw. De
vereniging wil het gebouw
voorzien van energiezuinige,
duurzame materialen, installaties
en zonnepanelen. Het sportpark
vervult een sociale functie binnen
de gemeenschap.

Instemmen met het verzoek een
financiële bijdrage ad 25.000,00
euro beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor het
duurzaam renoveren van het
clubgebouw.

Vanuit het leefbaarheidsfonds

Niet instemmen met het verzoek

Akkoord.
Dekking uit reserve
leefbaarheidsfonds, opnemen in
voorjaarsnota 2017.
Openbare samenvatting
aanpassen.

Akkoord.
Dekking uit reserve
leefbaarheidsfonds, opnemen in
voorjaarsnota 2017.
Openbare samenvatting
aanpassen.

Akkoord.

en Beleid

2.11 Dienstverlening 22354 KK
en Beleid

leefbaarheidsfonds
aanschaf tweedehands
bestelbus.

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 waardenburgs
visserskoor vraagt een bijdrage uit
het leefbaarheidsfonds om de
aanschaf te bekostigen van een
tweedehands bestelbusje voor het
vervoeren van de
geluidsinstallatie, lessenaars naar
optredens.

om een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds voor de
aanschaf van een tweedehands
busje.

Informatienota
leefbaarheidsfonds.

Procedure toekennen aanvragen
leefbaarheidsfonds.

Kennis te nemen van de
informatienota.

Graag juridisch advies t.a.v. de
afwijzing (juridisch controller).

Kennis van genomen.

