Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 9 januari 2018 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 J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

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

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 19
december 2017.

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Nieuwjaarsbijeenkomst
VNG 19 januari Den Haag

– vka

– Samen werken voor
Jeugd 12 maart

– vka

– Werkconferentie
Arbeidsmarkt-Onderwijs 5
maart Culemborg

– vka

– Regionale bijeenkomst
Pionieren in Participatielandschap 11 en 15 januari

– vka

– Regionale energiestrategie Rivierenland 7
februari

– Weth. Kool, Burg. De Vries

– Themabijeenkomst
Ondermijning 16 februari

– Burg. De Vries

Maurik
– Gelders Energieakkoord 1
februari

– Weth. Kool onder voorbehoud,
optioneel

0.3

Secretaris

–

–

Programma Regiomiddag

Programma Regiomiddag

Kennis nemen van het programma
van de Regiomiddag

Weth. Andriesse

–

0.4

Secretaris

–

BUR

Bestuurlijke Agenda 2018

In de BA bepaalt de raad, in
overleg met het college (en
management) o.a. de politiekbestuurlijke relevantie van de
onderwerpen, hoe hij de
aanbieding van het onderwerp
verwacht (informatienota,
startnotitie, kadernota, etc.), wat
de rolverdeling is tussen de raad
en het college, welk participatietraject op onderwerpen worden
doorlopen (w.o. de trede op de
participatieladder, bepalen wie de
interne/externe doelgroepen zijn,
etc.) en welke termijnplanning
wordt gehanteerd.

Kennis nemen en accorderen van
de Bestuurlijke Agenda 2018

– Toevoegen duurzaamheidsvisie –
– Veel dossiers geagendeerd
voor 1e kwartaal

1.1

Bedrijfsvoering

22573 JA

Overdracht Archief 19782005

Het archief uit de periode 19782005 van de gemeente Neerijnen
is overgedragen aan het
Regionaal Archief Rivierenland.
Formeel dient nog een
overdrachtsverklaring opgesteld
te worden, waarmee het archief
openbaar wordt.
Het college sluit op grond van
artikel 15:1 van de Archiefwet
1995 enkele dossiers uit
van openbaarheid met het oog op
eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer of
onevenredige bevoordeling
benadeling van betrokken

De in de bijlagen genoemde
dossiers uit te sluiten van
openbaarheid voor de
genoemde periode van 10 danwel
75 jaar.

Akkoord

–

(rechts)personen.
1.2

Bedrijfsvoering

23129 RV

Beantwoording vragen
Precario-opbrengsten d.d.
20-12-2017

Op basis van artikel 155 van de
Gemeentewet zijn door de heer
Van Tellingen van Voor Neerijnen
enkele vragen gesteld inzake de
Precario opbrengsten. In deze
informatienota worden deze
vragen beantwoord.

Kennis nemen van de beantwoording van de vragen van Voor
Neerijnen inzake Precario
opbrengsten.

1.3

Bedrijfsvoering

22841 BUR

Vaststellen regeling
generatiepact.

In de CAO voor de sector
gemeenten is geadviseerd om een
generatiepact te maken. Dat houdt
in dat oudere medewerkers
minder kunnen gaan werken met
behoud van een deel van het
salaris en volledige
pensioenopbouw. Daardoor blijven
oudere medewerkers langer
inzetbaar. Voor de uren die
daardoor vrijkomen is er een
mogelijkheid om jongeren in
dienst te nemen.

1. De regeling generatiepact
1. Akkoord
conform vaststellen naar aanleiding
van het G.O. van 4 december
2017.

In 2018 is extra capaciteit nodig
om een aantal nieuwe projecten te
kunnen realiseren, de
dienstverlening aan de inwoners
te kunnen blijven waarmaken en
tegelijk de nieuwe gemeente West
Betuwe op te kunnen bouwen.

1. De raad voor te stellen om
1. Akkoord
€ 425.000,- beschikbaar te stellen
om voldoende capaciteit in te huren
voor 2018 ten laste van de
algemene reserve.

1.4

2.1

Bedrijfsvoering

23455 BUR

Dienstverlening 22251 TK
en Beleid

Extra capaciteit organisatie
2018.

Voorontwerp-bestemmings- Het voorontwerp
plan Ophemertsestraat 3a, bestemmingsplan Buitengebied
9 en 11 Ophemert.
Neerijnen, herziening
Ophemertsestraat 3a, 9 en 11 te
Ophemert wordt in procedure
gebracht. Hiemee kunnen de twee

Vka
–
Antwoord vraag 13 iets uitbreiden

2. Ingangsdatum per 1 januari
2018.

2. Akkoord

3. Voor de medewerkers die in de
eerste 3 maanden van 2018
kunnen deelnemen, maar niet
kunnen voldoen aan de eis van 3
maanden voor ingang van
deelname verzoek indienen de 3
maanden eis niet hanteren.

3. Akkoord

–

–

2. Voor de belangrijkste knelpunten 2. Akkoord
vast in te huren en het presidium
hierover te informeren.
1. Het voorontwerp
bestemmingsplan, Buitengebied
Neerijnen, herziening
Ophemertsestraat 3a, 9 en 11 te
Ophemert, in procedure brengen
nadat de initiatiefnemer de

1. Akkoord

2

bedrijven Ophemertsestraat 3a en
9 samengevoegd worden tot één
bedrijf en krijgen de twee
bedrijfswoningen,
Ophemertsestraat 9 en 11 te
Ophemert de aanduiding
plattelandswoning.

2.2

2.3

Dienstverlening 21690 KK
en Beleid

Dienstverlening 22389 TK
en Beleid

Raadsvoorstel
‘Harmonisatie’.

Invoeren duurzaamheidslening en vastellen
Verordening duurzaam-

Anetrieure overeenkomst en de
planschadeverhaalovereenkomst,
zoals bij dit advies is gevoegd,
ondertekend heeft en de
plankosten volledig betaald zijn.
2. Indien er geen inspraakreacties 2. Akkoord
ontvangen worden het ontwerp
bestemmingsplan eveneens in
procedure brengen nadat eventuele
opmerkingen uit het vooroverleg
(waterschap en provincie) verwerkt
zijn in het ontwerp
bestemmingsplan.

Over het harmoniseren van beleid Bijgaand voorstel aanbieden aan
hebben de gemeenten
de raad.
Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen afspraken gemaakt. Om
het beleid meer met elkaar in
overeenstemming te brengen
kunnen wel investeringen worden
gedaan. Als dekking voor
harmonisatieprojecten worden de
(resterende) beschikbare
middelen uit de opbrengst
precariobelasting 2016, 2017 en
2018 aangewend. Er is een
bedrag beschikbaar van €
427.586,- voor
harmonisatievoorstellen.
In dit voorstel wordt de raad
voorgesteld om het beschikbare
budget in te zetten voor het
verduurzamen van
buitensportaccommodaties en het
continueren van het
leefbaarheidsfonds in 2018.

Akkoord

In het herindelingsadvies van de
Bijgaand raadsvoorstel ter
nieuwe gemeente West Betuwe is vaststelling aan te bieden aan de

Akkoord

1

– Spelregel 1 splitsen van
stimuleren, ontmoeten e.d.
– Spelregel 2 maken
– Kanttekeningen zijn niet
relevant

1

heidslening gemeente
Neerijnen 2018.

opgenomen dat deze nieuwe
gemeenteraad.
gemeente in 2030 energieneutraal
wil zijn. Om dit te bewerkstelligen
kan voor de inwoners van
Neerijnen een
duurzaamheidslening beschikbaar
worden gesteld voor een bedrag
van € 300.000,-. Deze
duurzaamheidslening zorgt ervoor
dat inwoners tegen een laag
rentetarief geld kunnen lenen om
hun woning energiezuiniger te
maken. Ook in de gemeente
Lingewaal en Geldermalsen wordt
een duurzaamheidslening
opgezet.
Het college biedt bijgaand
raadvoorstel aan ter vaststelling
door de gemeenteraad.

2.4

Dienstverlening –
en Beleid

TK

Memo over mobiliteit in
Regio Rivierenland.

Memo mobiliteit Regio
Rivierenland.

Kennis nemen van de memo en het vka
ambtelijk advies.

–

-

