Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 8 maart 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 Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Wethouder J. Andriesse
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

21439

0.2

Uitnodigingen

1.1

Bedrijfsvoering

1.2

Bedrijfsvoering

21166

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 1 maart
2016 en actielijst

Vaststellen

Akkoord.

– Uitnodiging van Stichting Kerk Bespreken wie van welke uitnodiging
Heesselt/ PKN Gemeente Varik- gebruik maakt
Heesselt voor de heropening
van de Kerk te Heesselt,
Kerklaan 6 te Heesselt op 19
maart 2016 om 15.30 uur

– Wethouder Andriesse zal
aanwezig zijn.

– Verzoek aan burgemeester
om de nieuwe Coöp te
Waardenburg te openen op
maandag 14 maart 2016 om
18.00 uur

– Burgemeester zal de opening
verzorgen.

Burgemeester Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur Regio
Rivierenland d.d. 9 maart 2016

Kennis nemen van de vergaderstukken
en de ambtelijke reactie op de
vergaderstukken.

Kennis van genomen.
Eerste AB vergadering van
burgemeester De Vries.

Wethouder
Verwoert

Kennis nemen van de beantwoording
van de vraag Oordeelsvormende Raad
d.d. 18 februari 2016

Kennis van genomen.
Evaluatie en actualisatie van de
nota kleine kernen en dorpshuizen.
Medewerker in de begroting per 1

Informatienota
Bestemmingsreserve
accommodatiebeleid

BP

januari 2017.
2.1

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Krook

Ambtelijke reactie op de
vergaderstukken van het
Portefeuilleberaad WMO/Jeugd
d.d. 10 maart 2016

Kennis nemen van de vergaderstukken
en de ambtelijke reactie op de
vergaderstukken.

Kennis van genomen.

2.2

Dienstverlening 17927
en Beleid

Wethouder
Krook

Bevoegdheden interim
bestuurder MFC Haaften

Instemmen met de opdrachtformulering
door de sesamacademie voor interim
bestuur t.b.v. MFC Haaften

Kennis van genomen.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Krook

Beleidsregel financiële
tegemoetkoming
meerkosten personen met
een beperking of
chronische psychische of
psychosociale problemen
(versie 2)

2.4

Dienstverlening 21429
en Beleid

Burgemeester Uitvoeringsplan IVR 2016

Informeren

Interim bestuurder heeft een
update verzorgd over de voortgang
van de opdracht aan het college.
College stemt in met de opdracht
en de kosten van de inzet worden
meegenomen in de voorjaarsnota.

1. Vaststellen van de gewijzigde
Akkoord.
beleidsregel “Financiële
tegemoetkoming
meerkosten personen met een
beperking of chronische psychische of
psychosociale problemen, gemeente
Neerijnen 2015” (wijzigingen zijn geel
gearceerd)
2. Vaststellen van de gewijzigde notitie
“Tegemoetkoming meerkosten
personen met een beperking of
chronische problemen Gemeente
Neerijnen” (wijzigingen zijn geel
gearceerd)
3. In te stemmen met een evaluatie van
de regeling na een jaar na uitvoering.
1. In te stemmen met het
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2016 (zie bijlage 1)
2. Het Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid 2016 middels bijgevoegde
informatienota (zie bijlage 2) ter
kennisname voor te leggen aan de
gemeenteraad

Akkoord.

Informeren

2.5

Dienstverlening 21486
en Beleid

Wethouder
Kool

Principeverzoek wijziging
Bommelsestraat 73 Ophemert

Indien er een verzoek komt voor een
bestemmingsplanprocedure waardoor
de vestiging van een informatiecentrum
op de locatie Bommelsestraat 73 te
Ophemert, mogelijk wordt, hieraan niet
meewerken.

Akkoord

Informeren

2.6

Dienstverlening 18428
en Beleid

Wethouder
Krook

Huishoudelijke hulp toelage

In te stemmen met een verlaging van de Akkoord.
eigen betaling door de klant van € 10,-per uur naar € 5,- per uur voor de inzet
van vouchers Huishoudelijke hulp
toelage;
2. Deze verlaging in te laten gaan met
terugwerkende kracht op 1 januari 2016

Informeren

2.7

Dienstverlening 21126
en Beleid

Wethouder
Krook

Mantelzorgbeleid Geldermalsen, 1. Instemmen met de beleidsnota
Lingewaal en Neerijnen 2016“mantelzorgbeleid Geldermalsen,
2018
Lingewaal en Neerijnen 2016-2018”

2.8

Dienstverlening 21378
en Beleid

Wethouder
Kool

Beleidsregels openbaar laden
gemeente Neerijnen

1. De beleidsregels openbaar laden
Akkoord.
gemeente Neerijnen vast te stellen;
2. De uitvoering van de ontheffing van
artikel 2:10 van de APV te mandateren
aan de teammanager Avri, met de
mogelijkheid ondermandaat te verlenen
aan de medewerker Avri;
3. De Overeenkomst met Allego aan te
gaan en te ondertekenen

Informeren

2.9

Dienstverlening 21453
en Beleid

Wethouder
Kool

PV Zandweg 21 Waardenburg

Indien er een verzoek komt voor een
bestemmingsplanprocedure waarmee
de agrarische bestemming met de
aanduiding glastuinbouw (gt) gewijzigd
kan worden naar wonen, hieraan
meewerken mits aangetoond wordt dat
er afdoende maatregelen getroffen
worden zodat de hinder die de
naastgelegen agrarische bedrijven
kunnen ondervinden van een
burgerwoning niet toeneemt. Dit o.a.
met betrekking tot de spuitzones en
voldaan wordt aan de uitgangspunten
van de wijzigingsbevoegdheid zoals

Informeren

Akkoord.
Aandacht voor evaluatie.

Akkoord.

Informeren

genoemd in artikel 3.7.7 van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen
2.10 Dienstverlening 21320
en Beleid

Wethouder
Krook

Informatienota Schriftelijke
vraag PvdA Neerijnen over
verordening tegenprestatie

Instemmen met de beantwoording

Akkoord.

2.11 Dienstverlening 20518
en Beleid

Wethouder
Verwoert

Informatienota
Speerpuntenberaad Economie
en Logistiek 8 maart 2016 en
Informatienota Gezamenlijk
Speerpuntenberaad
Agribusiness, Economie en
Logistiek en Recreatie en
Toerisme

Kennis nemen van de ambtelijke reactie Kennis van genomen.

2.12 Dienstverlening 21384
en Beleid

Wethouder
Verwoert

Informatienota LISA-cijfers

Voor kennisgeving aannemen. Ter
informatie aan de raad sturen

Kennis van genomen.

2.13 Dienstverlening 21334
en Beleid

Wethouder
Verwoert

Ambitiedocument speerpunten
Regio

1. Kennis nemen van de handreiking;
2. J.C. van Kessel verwijzen naar de
Regio, zodat zij gezamenlijk kunnen
onderzoeken of de handreiking input
kan leveren voor opgave 7 uit het
Ambitiedocument (Agribusiness);
3. De Raad middels bijgevoegde
informatienota informeren over de
handreiking van J.C, Kessel

Kennis van genomen.

Informeren

