Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 7 november 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool

Nr.
(BUR)
(TK)

Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(JA)
(KK)
(JV)

Afwezig:
Wethouder R. Verwoert

(RV

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime 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 31
oktober 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.
Punt 1.1 pfh is TK

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Uitnodiging voor de
ledenbijeenkomst van de
Ondernemersvereniging
Vereniging Neerijnen dd 21
november 2017 van 17:0020:00 uur.

0.3

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

23009/ Bgm
25525

–
Wethouder Kool

Programma Regiomiddag
14 november 2017.

Programma Regiomiddag 14
november 2017.

Bespreken wie naar welk
programmaonderdeel gaat.

Besproken

Advies inzake klacht
gedraging medewerker.

Bij mail van 22 juni 2017 is een
klacht ingediend over een
gedraging van een medewerker
van de gemeente. De gedraging
heeft betrekking op de
toezichthouder van de gemeente.
Hij werkt in opdracht van de
gemeente bij het toezicht in het

1. Het advies van de
klachtencoordinator overnemen.

1. akkoord

2. De klacht met betrekking tot de
gedraging van de medewerker
ongegrond te verklaren met
uitzondering van een gemaakte
opmerking door de medewerker.

2. akkoord

1

geval van meldingen en klachten
op het gebied van VROM en APV.
De klacht heeft betrekking op de
gedraging van de betrokken
medewerker bij een bezoek op 15
juni 2017 van het perceel van
klaagster. Op 30 oktober 2017
hebben wij het advies van de
klachtencoördinator ontvangen.
Het advies luidt om de klacht
ongegrond te verklaren met
uitzondering van een gemaakte
opmerking door de medewerker.
2.1

Dienstverlening 23306/ KK
en Beleid
25460

Vangnetuitkering
Participatiewet 2017.

In Neerijnen zijn voor 2017 de
uitgaven aan uitkeringen
Participatiewet hoger dan de
ontvangen rijksbijdrage. Om in
aanmerking te komen voor een
vangnetuitkering is het nodig om
maatregelen te nemen.
Op basis van het advies vangnet
2017 van Werkzaak wordt
ingestemd met de genomen
maatregelen om te komen tot
tekortreductie. Voor deze
maatregelen wordt tevens
instemming gevraagd van de
gemeenteraad.

3. Bijgevoegde brieven versturen
3. akkoord
waarin excuses wordt gemaakt aan
klaagster over de gemaakte
opmerking van de medewerker.

1. In te stemmen met het advies
1. akkoord
van Werkzaak om een aanvraag
vangnetuitkering voor te bereiden
op basis van de analyse en aanpak
zoals verwoord in het advies van
Werkzaak.
2. In te stemmen met de regionale
maatregelen om tot tekortreductie
te komen.

2. akkoord

3. In te stemmen met de
aanvullende interne en externe
maatregelen als onderdeel van het
plan van aanpak om te komen tot
tekortreductie.

3. akkoord

4. De gemeenteraad te informeren 4. akkoord
en hen te vragen om in te stemmen
met de maatregelen.
5. Werkzaak Rivierenland uit te
nodigen om – als onderdeel van
het jaarverslag – te rapporteren
over wat zij (op basis van de
maatregelen voor tekortreductie)
feitelijk heeft gedaan om het tekort

5. akkoord

voor de gemeente het hoofd te
bieden.
Let op: tekstuele aanpassing in
b&w advies en raadsvoorstel

2.2

Dienstverlening 23108/ TK
en Beleid
25370

PV Zandstraat 114 Opijnen. Het college is bereid mee te
werken aan een
bestemmingsplanprocedure om
de agrarische bestemming van
Zandstraat 114 te Opijnen te
wijzigen naar een
bedrijfsbestemming voor statische
opslag.

2.3

Dienstverlening 23125/ TK
en Beleid
25535

Principeverzoek
verplaatsing bouwvlak
Zandstraat ong. Opijnen.

De gemeente is bereid mee te
werken aan een eventuele
procedure voor het verplaatsen
van het bouwvlak, in
noordoostelijke richting van het
binnengebied, en planologische
herinrichting van het perceel
gelegen aan de
Waaldijk/Zandstraat ong. te
Opijnen.

1. Indien er een verzoek komt akkoord
voor het wijzigen van het
bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen,
Veegplan 2017, voor de
locatie Zandstraat 114 te
Opijnen hieraan
meewerken onder de in
artikel 3.7.5. geboden
mogelijkheden en
voorwaarden met
betrekking tot een
bedrijfsbestemming voor
statische opslag.

1

1. Indien er een verzoek komt voor akkoord
een bestemmingsplan procedure
waarmee het bouwvlak aan de
Waaldijk/Zandstraat ong. te
Opijnen, gesitueerd naast het
perceel van de Pastoriestraat 6 aan
de westkant, kan worden verplaatst
richting het binnengebied (in
noordoostelijke richting op het
perceel, richting de oude
Zandstraat) hier aan mee te werken
onder de voorwaarden:
– Dat het stedenbouwkundig
inpasbaar is.
– Dat het landschappelijk inpasbaar
is.
– Er geen milieuhygiënische
belemmeringen zijn.
– Het rondje dijk uit het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan

1

van BRO van 2008 wordt
behouden. Hiervoor zal de
initiatiefnemer in overleg met het
Waterschap moeten gaan.
2.4

Dienstverlening 21835/ KK
en Beleid
25563

Verlenging regeling
Huishoudelijke Hulp
Toelage voor 2018 (HHT).

Als gemeente vinden we het
belangrijk dat inwoners die
huishoudelijke ondersteuning
nodig hebben hiervan gebruik
kunnen maken. Zij hebben de
mogelijkheid om een aanvraag in
te dienen voor een Wmo
maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning. In
sommige situaties is (extra)
huishoudelijke ondersteuning
gewenst. Verschillende
doelgroepen inwoners zijn gebaat
bij de Huishoudelijke Hulp
Toelage-regeling (HHT) die
aansluit op (extra) ondersteuning.
Om deze reden is besloten door
het college om deze regeling te
verlengen voor het jaar 2018.

1. De Huishoudelijke Hulp Toelage
te continueren tot en met 31
december 2018.

1. akkoord

2. Vast te houden aan de huidige
eigen betaling van 5,00 euro per
voucher.

2. akkoord

3. Dezelfde voorwaarden te
hanteren als in 2017.

3. akkoord

4. De gecontracteerde
zorgaanbieders huishoudelijke
ondersteuning te informeren over
dit besluit.

4. akkoord

1. In te stemmen met het
aanmelden van de burgemeester
als lid van de Covenant of Mayors
for Climate and Energy.

1. akkoord

1

De HHT-regeling is in 2015 in het
leven geroepen met als doel het
stimuleren van (behoud van)
werkgelegenheid voor
medewerkers huishoudelijke
ondersteuning in loondienst bij
zorgaanbieders. Per 2017 is dit
bedrag structureel toegevoegd
aan de integratie uitkering
Wmo/huishoudelijke hulp. De
regeling is eerder verlengd tot en
met 31 december 2017.
2.5

Dienstverlening 23325/ TK/
Lidmaatschap van
en Beleid
25583 BGM burgemeester de Vries van
het internationale Covenant
of Mayors for Climate and

Het Covenant of Mayors for
Climate and Energy (convenant
van burgemeesters voor klimaat
en energie) is ontstaan in 2008 als

-

Energy.

3.1

Bureau IVR

22450/ BGM Advies algemeen bestuur
25602
Veiligheidsregio GelderlandZuid en Districts
Veiligheidsoverleg dd 9
november 2017.

een unieke bottom-up beweging.
Ze brengt lokale en regionale
2. Daarmee in te stemmen met de 2. akkoord
autoriteiten samen, die zich er
doelen die het Covenant of Mayors
vrijwillig toe verbinden om de
for Climate and Energy nastreeft.
klimaat- en energiedoelstellingen
van de EU op hun grondgebied te
implementeren.
Met het lid worden van dit
Convenant of Mayors ontstaat er
de mogelijkheid om internationaal
te netwerken, onze werkwijze
onder het voetlicht te brengen en
betere financiele kansen voor
onze klimaat- en energieprojecten.
Dit kan weer een extra impuls
geven naar het energieneutraal
zijn in 2030. Burgemeester de
Vries zal dan ook lid zijn namens
de gemeente.
Ambtelijk advies op de stukken
Kennis te nemen van dit ambtelijk
van het AB Veiligheidsregio
advies.
Gelderland-Zuid en Districts
Veligheids Overleg dd 9 november
2017.

vka

