Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 8 november 2016 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.

Afdeling

Zaak

0.1

Secretaris

–

0.2

Secretaris

1.1

1.2

Nr.

0 = Algemeen/BMO

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

Poho Onderwerp

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

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

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 1 nov.
2016

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

-

–

Uitnodigingen

Uitnodiging All African Opera Night Bespreken wie gebruik maakt van
in Agietenhof Tiel op vrijdag 9/12 welke uitnodiging.
om 20.00 uur.

College is verhinderd.

-

Bedrijfsvoering

21240 JA

Besluit Informatiebeheer

In de op 7 juli jl. vastgestelde
Archiefverordening is bepaald dat
het college zorg draagt voor het
vaststellen van voorschriften voor
het beheer van de
archiefbescheiden. Door het
Besluit Informatiebeheer vast te
stellen wordt voldaan aan het
gestelde in de Archiefverordening
en beschikken we over een
actueel besluit waarin het
archiefbeheer is geregeld.

Bijgaand Besluit Informatiebeheer
vaststellen.

Akkoord.

n.v.t.

Bedrijfsvoering

22195 BUR

Herbenoeming BABS-en

Voorstel tot (her)benoeming van
de heer T. Kool en de heer H.A.
Verwoert als buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente Neerijnen
voor de periode van 1 januari
2017 tot 1 januari 2022

1. Over te gaan tot herbenoeming
vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2022 tot
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand de heer T. Kool.
2.Over te gaan tot herbenoeming
vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2022 tot
buitengewoon ambtenaar van de

Akkoord.

5

De wethouders Kool en Verwoert
hebben niet deelgenomen aan de
beraadslagingen.

burgerlijke stand de heer H.A.
Verwoert.
1.3

Bedrijfsvoering

2.1

21738 RV

Controleverklaring en
Accountantsverslag
Jaarrekening 2015 Regio
Rivierenland

Op 25/10/16 is de Controleverklaring en Accountantsverklaring van
de Jaarrekening 2015 van Regio
Rivierenland ontvangen. De
stukken worden ter kennisname
ingebracht en zijn reeds
besproken in de AB-vergadering
van de Regio van 13/10/16.
Gezien de inhoud van de
verklaring en het verslag is het
zinvol kennis te nemen van de
bevindingen van de accountant.

Kennis nemen van de Controleverklaring en Accountantsverklaring
Jaarrekening 2015 Regio Rivierenland.

Kennis van genomen.
De burgemeester zal in het ev.
AB de zorg t.a.v de Avri delen
vanuit de gemeente.

Dienstverlening 21997 BUR
en Beleid

Belissing op bezwaar
Steenweg 68 Waardenburg

Het bezwaarschrift is gericht tegen
de last onder dwangsom van 31
mei 2016 voor het oprichten van
een hooiruif zonder de daarvoor
benodigde omgevingsvergunning
en het in stand laten van een
volière op het perceel, plaatselijk
bekend Steenweg 68 te
Waardenburg.
Het bezwaarschrift tegen het
besluit van 31 mei 2016 leidt niet
tot herroeping van het besluit en
de last onder dwangsom blijft in
stand.

1. In overeenstemming met het
Akkoord.
advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift
ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaren ongegrond te
verklaren.
3. Het bestreden besluit van 31 mei
2016 in stand te laten.

1

2.2

Dienstverlening 21710 TK
en Beleid

Ontwerpwijzigingsplan
Enggraaf 27a Haaften

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
ontwerpwijzigingsplan 'Enggraaf
27a Haaften' ter inzage te leggen
conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3:12
Algemene wet bestuursrecht.

Het bijgevoegde ontwerp van het
wijzigingsplan 'Enggraaf 27a' in
overeenstemming met artikel 3.8
Wro en artikel 3:12 Awb voor
iedereen ter inzage leggen.

Akkoord.

2

2.3

Dienstverlening 21835 KK
en Beleid

Ontwikkelingen n.a.v.
besluitvorming Addendum
Huishoudelijke
Ondersteuning

U ontvangt deze memo om u goed Kennis nemen van de memo.
te blijven informeren over het
totale proces van het aanpassen
van het beleid, afspraken en

Akkoord.

n.v.t.

Graag hierover een informatie
nota voor de raad opstellen.

n.v.t.

werkwijze rondom de
huishoudelijke ondersteuning op
grond van de Wmo 2015. Eén van
de te nemen stappen in dit proces
is het formaliseren van tijdelijke
afspraken die wij met onze
zorgaanbieders op 14 juli
maakten. Dit formaliseren gebeurt
door het ondertekenen van een
addendum, behorende bij de
Voorzieningenovereenkomst
Huishoudelijke hulp. Dit
addendum heeft een tijdelijk
karakter ter overbrugging tot de
voorgenomen aanpassingen in
beleid en werkwijze in werking
treden.
2.4

Dienstverlening en Beleid

2.5

2.6

JA

Advisering Bestuurlijk
Overleg Sport en Bewegen

Advisering Bestuurlijk Overleg
Regionale Samenwerking Sport
en Bewegen

Kennis nemen van het advies.

Dienstverlening 20642 TK
en Beleid

Planschadeovereenkomst
t.b.v. Veegplan
Buitengebied

Voorstellen om akkoord te gaan
met de voorgestelde planschadeovereenkomsten ten behoeve van
een vijftal particuliere ontwikkelingen in het Veegplan
Buitengebied.

Akkoord gaan met de vijf
Akkoord.
voorgestelde planschadeovereenkomsten in het kader van
het Veegplan Buitengebied en deze
ter ondertekening aanbieden aan
de initiatiefnemers.

1

Dienstverlening
en Beleid

Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Deil

Het voorontwerpbestemmingsplan
Windpark Deil wordt voor inspraak
en vooroverleg gedurende 6
weken ter inzage gelegd.
De gemeenteraad wordt verzocht
in te stemmen met een
gecoördineerde behandeling van
het bestemmingsplan voor
windpark Deil en de
omgevingsvergunning(en) ten
behoeve van de windturbines.

1. Het voorontwerpbestemmingsAkkoord.
plan Windpark Deil vrijgeven voor
inspraak en gedurende 6 weken ter
inzage leggen. Gedurende de
inzagetermijn samen met de
gemeente Geldermalsen een
inloopavond organiseren.
2.De gemeenteraad verzoeken in
te stemmen met een
gecoördineerde behandeling van
het bestemmingsplan voor
windpark Deil en de
omgevingsvergunning(en) ten

2

TK

Kennis van genomen.
n.v.t.
Focus aanbrengen op de kernen.

behoeve van de windturbines.
2.7

Dienstverlening 22185 TK
en Beleid

Opnieuw in procedure
brengen van Bestemmingsplan Marijkestraat 2b
Haaften

Het in 2014 onherroepelijk
geworden Bestemmingsplan
Marijkestraat 2b Haaften is
abusievelijk niet opgenomen in de
Bestemmingsplanherziening
Buitengebied (2016). Het Bestemmingsplan Marijkestraat 2b
Haaften wordt opnieuw als
ontwerp ter inzage gelegd met het
doel om de planologische (bouw)mogelijkheden te herstellen.

1. Instemmen met het opnieuw in
Akkoord.
procedure brengen van het in 2014
onherroepelijk geworden Bestemmingsplan Marijkestraat 2b
Haaften.

1

2. Het Ontwerpbestemmingsplan
Marijkestraat 2b Haaften ongewijzigd in procedure brengen en
gedurende zes weken ter inzage
leggen voor zienswijzen.

2.8

Dienstverlening 20518 RV
en Beleid

Integraal Speerpuntberaad
Regio Rivierenland

Alle agenda's van de Speerpuntberaden van Regio Rivierenland
worden ter kennisname voorgelegd.

Kennis nemen van de agenda.

Kennis van genomen.

n.v.t.

2.9

Dienstverlening 17793 JA
en Beleid

Subsidieverordening

De Raad wordt gevraagd om in te
stemmen met het voorstel om
uitvoering van het subsidiebeleid
uit te stellen. Hierdoor dient de de
Algemene Subsidieverordening
gemeente Neerijnen 2017
ingetrokken te worden. Daarnaast
wordt gevraagd om in te stemmen
om de Algemene Subsidieverordening gemeente Neerijnen
2010 ter hernoemen tot
'Algemene Subsidieverordening
gemeente Neerijnen 2017' en
deze per 1 januari 2017 van
kracht te verklaren. Door diverse
ontwikkelingen, die de afgelopen
maanden steeds concreter zijn
geworden, is de vraag is de vraag
naar voren gekomen of uitvoering

1. Instemmen met de uitvoering
van het subsidiebeleid uitstellen.

Akkoord.

1

In Presidium verzoek
2.Instemmen met het intrekken van overbrengen het voorstel met
de Algemene Subsidieverordening voorrang te agenderen in de
gemeente Neerijnen 2017.
Raad.
3. Instemmen om de Algemene
Subsidieverordening gemeente
Neerijnen 2010 te hernoemen in
Algemene Subsidieverordening
gemeent Neerijnen 2017 en per
1 januari 2017 van kracht te
verklaren.

van het nieuwe subsidiebeleid per
1 januari 2017 het juiste moment
is. Het raadsvoorstel gaat nader in
op deze ontwikkelingen.
2.10 Dienstverlening 20518 RV
en Beleid

Gelderse Corridor

Uitleg over de vervolgstappen die
na het bestuurlijk overleg in juli
zijn gezet m.b.t. de samenwerking
tussen Regio Rivierenland en de
Provincie Gelderland binnen de
gebiedsopgave Gelderse Corridor.

1. Kennis nemen van de brief van
de Regio.
2. De Raad kennis laten nemen
van de brief van de Regio middels
bijgevoegde informatienota.

Kennis van genomen.

n.v.t.

