Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 9 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder K. Krook
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

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

0 = Algemeen/BMO

Burgerparticipatie
1 = Informeren

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

2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Afwezig:

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 2 mei
2017

Voorstel tot vaststellen besluitenlijst Vaststellen besluitenlijst.
voorgaande week.

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Besluit

BP

Vastgesteld

–

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Informatiebijeenkomst
beheerplan Rijntakken
zaterdag 20 mei om 14:00
uur vanuit Tiel.

– college is verhinderd.

– Relatiedag Dura Vermeer
op woensdag 5 juli
(vooraankondiging)

– burgemeester De Vries gaat
onder voorbehoud.

– Afscheid burgemeester
Thomas Steenkamp op
donderdag 15 juni van
16:00 – 18:00 uur.

– burgemeester De Vries

– Haaftensch mannenkoor
voor een zangavond op
zaterdag 20 mei aanvang
19:30 uur.

– burgemeester De Vries

1.1

Bedrijfsvoering

21573 BUR

Vaststellen profielen
regisseur AVRI en ODR en
coördinator.

Door uitbesteding van taken aan de
AVRI en de ODR wordt er regie
gevoerd op de uitbesteding.
Hiervoor zijn oplegprofielen
gemaakt voor het bestaande
functieboek. Door een wijziging in
de structuur van de organisatie is
er een laag met coördinatoren
ontstaan. Voor het coördineren is
eveneens een oplegprofiel in het
bestaande functieboek gemaakt.

1. Vaststellen van de
1. akkoord
oplegprofielen van
regisseur en coördinator.
2. Materieel voor de opleg2. akkoord
profielen een extra schaal
hanteren in het
loongebouw voor de
betreffende
medewerk(st)er.

-

1.2

Bedrijfsvoering

21610 KK

Jaarstukken 2016 en
Begroting 2018 Werkzaak
Rivierenland.

Werkzaak Rivierenland heeft de
jaarstukken 2016 en de
programmabegroting 2018 aan te
raad toegezonden en geven
gelegenheid een zienswijze over
deze stukken in te dienen. De raad
wordt geadviseerd om inzake de
jaarstukken 2016 een zienswijze in
te dienen om geen reserve
innovatiefonds van € 700.000 en
geen reserve van € 1.000.000 voor
bedrijfsvoerings-systemen te
vormen. Inzake de
programmabegroting 2018 wordt
voorgesteld een zienswijze in te
dienen om niet in te stemmen met
uitbreiding van de organisatie met
22 fte.

1. De raad voor te stellen inzake
1. akkoord
de jaarstukken 2016 aan het
dagelijks bestuur van Werkzaak
Rivierenland de volgende
zienswijzen kenbaar te maken:
– geen reserve innovatiefonds te
vormen van € 700.000,00 maar dit
bedrag uit te keren aan de
deelnemende gemeenten.
– geen reserve van €
1.000.000,00 te vormen voor de
aanschaf van
bedrijfsvoeringsystemen maar dit
bedrag uit te keren aan de
deelnemende gemeenten.

-

2.1

Dienstverlening 21366 TK
en Beleid

Vaststelling Notitie Kansrijke Het college van Neerijnen heeft
Oplossingsrichtingen (NKO) samen met Waterschap
MIRT-verkenning
Rivierenland, provincie Gelderland

2. De raad voor te stellen inzake
2. akkoord
de programmabegroting 2018 aan
het dagelijks bestuur van
Werkzaak Rvierenland zienswijze
kenbaar te maken dat niet
ingestemd kan worden met de
uitbreiding van de organisatie met
22 fte.
1.De Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen (NKO) en
daarmee ook de drie kansrijke

1. akkoord

1.

Varik/Heesselt en HWBP
verkenning
Tiel/Waardenburg.

en het ministerie van Infrastructuur
en Milieu de Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen (NKO) MIRTverkenning Varik/Heesselt en
HWBP-verkenning TielWaardenburg vastgesteld. Dit
vormt de basis voor een globaal
Milieu Effect Rapport (MER) en
Maatschappelijke Kosten en Baten
Analyse (MKBA) die nodig zijn om
te komen tot een
voorkeursalternatief voor de
waterveiligheidsopgave.

alternatieven met bijbehorende
varianten vaststellen.
2.De drie kansrijke alternatieven
2. akkoord
met bijbehorende varianten verder
uitwerken en te beoordelen in een
globaal Milieu Effect Rapport
(MER) en Maatschappelijke
Kosten en Baten Analyse (MKBA)
om te komen tot een
voorkeursalternatief.
3.Kennis te nemen van de
verslaglegging van de bijeenkomst
van de stuurgroep TiWa-MRT
verkenning VaHe op 19 april en de
gemaakte afspraken mee te
nemen bij de verdere beoordeling
van de alternatieven.

2.2

Dienstverlening 21422 TK
en beleid

Subsidie Langstraat 3 te
Tuil.

Het college verstrekt subsidie voor
het in stand houden van de
cultuurhistorische waarden aan het
gemeentelijk monument Langstraat
3 te Tuil.

Gebuikmaken van uw
akkoord
afwijkingsbevoegdheid die
geboden is in artikel 1.1 lid 5 van
de subsidieverordening
cultuurhistorie Neerijnen 2011,
voor de onderhoudswerkzaamheden aan het
gemeentemonument Langstraat 3
te Tuil, een subsidie beschikbaar
te stellen van (20% over €
2.206,85,00) (vervangen goot)
€ 441,37. Dit bedrag verhogen
met 100% van uit de middelen die
door de provincie beschikbaar zijn
gesteld ( € 441,37) tot het
totaalbedrag van € 882,72.

1

2.3

Dienstverlening 19928 TK
en beleid.

Vervolg pilots
begraafplaatsen Tuil en
Waardenburg.

In de nota Ontwikkelingen
begraafplaats Neerijnen
2016=2020”zijn mogelijke
maatregelen omschreven om het

Bijgevoegd voorstel ter
besluitvorming aan te bieden aan
de raad.

-

Akkoord.
– op foto’s in het stuk
naamsherkenning verwijderen.
– tekstuele aanpassing

begraven in Neerijnen met meer
piëteit vorm te geven, zodat
mogelijk meer mensen gaan kiezen
om te begraven. Dit zal uiteindelijk
gaan leiden tot meer inkomsten.
Verder zijn adviezen opgenomen
om de kostendekkendheid van de
begraafplaats te vergroten door het
gegevensbeheer op orde te
brengen.
Daarnaast is het voorstel om met
name de tarieventabel aan te
passen als onderdeel van de
verordening op de heffing van
lijkbezorgingsrechten 2017, om
daardoor de tarieven meer aan te
laten sluiten op de tarieven van de
omliggende gemeenten. Ook wordt
voorgesteld om de
beheersverordening aan te passen.
2.4

2.5

Dienstverlening 21644 JA
en Beleid

Dienstverlening 21527 TK

doorvoeren in het gehele
voorstel.

Samenwerkingsprogramma De samenwerkende gemeenten in
Sport & Bewegen in
de regio met de maatschappelijke
Rivierenland.
partners als GSF, GGD Gelderland
Zuid en het Regionaal Bureau voor
toerisme Rivierenland richten zich
op het verminderen van sociaal
economische
gezondheidsverschillen, toename
van sportdeelname en bewegen en
het versterken van recreatie en
toerisme in de regio.
Met het opstellen van een
samenwerkingsprogramma Sport &
Bewegen in Rivierenland wordt een
aanvang gemaakt met de
uitvoering van lokale (in verband
met GNL) en regionale projecten.

1. In te stemmen met het
samenwerkingsprogramma Sport
en Bewegen in Rivierenland met
uitzondering van de gevraagde
ambtelijke uren van 139.

1. akkoord

2. De gevraagde gemeentelijke
bijdrage van € 2.200,00 voor
coördinatie van projecten
beschikbaar te stellen ten laste
van de kostenplaats Sportbeleid
en activering 6510100.

2. akkoord

PV Biovergister Haaften.

Het initiatief om een biomassa-

De gemeenteraad wordt gevraagd

-

3.De gevraagde ambtelijke uren
3. akkoord
pragmatisch te leveren afhankelijk
van relevantie voor Neerijnen.

akkoord

1

en Beleid.

2.6

Dienstverlening 21550 KK
en Beleid.

Wijziging GR Werkzaak
Rivierenland.

een beeld te vormen over het
initiatief om aan de Marijkestraat te
Haaften een biomassamestvergistingsinstallatie te realiseren.

mestvergistingsinstallatie te
realiseren voorleggen aan de raad
zodat zij daarover een beeld
kunnen vormen.

De Gemeenschappelijke Regeling
Werkzaak Rivierenland wordt om
een aantal redenen gewijzigd. De
concepttekst van de gewijzigde GR
wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. Het college vraagt
de raad toestemming om de
wijziging door te ogen voeren.

De gemeenteraad toestemming te akkoord
vragen voor de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling
Werkzaak Rivierenland 2017.

2.7

Dienstverlening 21663 KK
en Beleid

Startnotitie Kennisnetwerk
Leefbaarheid Rivierenland.

Regionaal zijn er drie speerpunten
benoemd, waarvan het te
ontwikkelen Kennisnetwerk
Leefbaarheid er een van is. U
wordt gevraagd in te stemmen met
de startnotitie, die onder andere
gaat over het oprichten van een
informatie- en databank.

2.8

Dienstverlening 21453 KK
en Beleid

Aanvraag bijdrage uit
Vanuit het leefbaarheidsfonds
leefbaarheidsfonds voor
worden ideeën ondersteund die de
vervanging kunstgrasbanen. kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een beroep
doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/of

-

Bijgaand raadsvoorstel te
versturen aan de gemeenteraad:
a. Het college toestemming te
verlenen voor het wijzigen van de
Gemeenschappelijke Regeling
Rivierenland.
1. In te stemmen met de
Startnotitie Kennisnetwerk
Leefbaarheid
Rivierenland.
2. In te stemmen met het
concept-raadsvoorstel en
-besluit.
3. Het raadsvoorstel en
-besluit via het presidium
voor te leggen aan de
raad en in overweging te
geven het voorstel te
agenderen voor de raad
van 29 juni 2017.
Niet in te stemmen met het
verzoek een financiële bijdrage
van € 22.000,-- beschikbaar te
stellen uit het leefbaarheidsfonds
voor vervanging van de
tennisbanen van tennisvereniging
Ophemert.

Aanhouden.
Afstemmen tussen griffiers GNL
of dit via een raadsvoorstel of een
informatienota wordt aangeboden
aan de gemeenteraden.

akkoord

1

een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Tennisvereniging
Ophemert wil de inwoners van het
dorp goede faciliteiten blijven
bieden. Door de tennisbanen te
vervangen bieden zij jong en oud
de mogelijkheid om in de eigen
buurt te sporten. Omdat de
tennisbanen ook geschikt zijn om in
de winter te bespelen, kunnen zij
leden van andere tennisverenigingen een winterlidmaatschap aanbieden. Daarmee
voorzien zij in een vraag. De
tennisvereniging vraagt een
financiële bijdrage om de huidige
banen te vervangen. Omdat
aanvraag niet voldoet aan de
spelregels, ontvangt de
tennisvereniging geen financiële
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.
2.9

Dienstverlening 21656 KK
en Beleid

2.10 Dienstverlening 21633 TK
en Beleid

Voortgang Banenafspraak
Rivierenland.

Namens het bestuurlijk overleg van
het Regionaal Werkbedrijf
Rivierenland wordt het college
geïnformeerd over de voortgang
die in de arbeidsmarktregio
Rivierenland is geboekt op het
gebied van de banenafspraak. Voor
de inhoud van de bereikte
voortgang wordt u verwezen naar
de raadsbrief.

Kennis te nemen van de
Voor kennisgeving aangenomen
raadsinformatiebrief van de
voorzitter van het Regionaal
Werkbedrijf rivierenland aan de
leden van de Gemeenteraad over
de voortgang op het gebied van
de banenafspraak en deze
Raadsbrief door te zenden aan de
leden van de gemeenteraad.

Raadsvoorstel Vaststelling
zienswijzen op jaarstukken
2016 en ontwerp begroting
2018 GR Avri.

Bij brief van 13 april 2017 heeft het Bijgaand voorstel ter
Dagelijks Bestuur van GR Avri de
besluitvorming aan te bieden aan
ontwerpbegroting 2018 (incl. de
de raad.
meerjarenraming 2019 – 2021)
alsmede de jaarstukken 2016 van
de Gemeenschappelijke Regeling

akkoord

-

-

Avri (GR Avri), toegestuurd aan de
gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten met het
verzoek hun zienswijzen hierover
vóór 8 juni 2017 kenbaar te maken.
In bijgaand raadsvoorstel wordt
geadviseerd om zowel voor de
jaarstukken 2016 als voor de
ontwerp begroting 2018, een
zienswijze in te dienen.
Vanwege de door onze gemeente
bij Avri ondergebrachte IBORplustaken, staan het raadsvoorstel
en de zienswijzen m.n. in het teken
van IBOR.
2.11 Dienstverlening 21518 BUR
en Beleid

2.12 Dienstverlening 22705 KK
en Beleid

Jaarrekening 2016 en
Begroting 2018 VRGZ.

Van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid zijn de jaarstukken
2016, de concept-begroting 2018
en de meerjarenraming 2019-2021
ontvangen. Conform de gemeenschappelijke regeling bestaat de
mogelijkheid om vanuit de
gemeente een zienswijze kenbaar
te maken op deze stukken.

Zienswijze jaarstukken 2016 De GGD Gelderland-Zuid heeft
en begroting 2018 GGD
haar concept jaarstukken over
Gelderland Zuid.
2016 en programmabegroting over
2018 op 29 maart 2017 voorgelegd
aan de gemeenten die onderdeel
uitmaken van de
Gemeenschappelijke Regeling. De
jaarrekening en de begroting
worden vastgesteld in het
Algemeen Bestuur (AB) van de
GGD op 29 juni 2017. De

1. Bijgevoegd raadsvoorstel
en besluit inzake de
jaarstukken 2016 en
concept begroting 2018
Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid voor te
leggen aan de raad in de
vergadering van 8 juni
2017.
2. In te stemmen met het
vesturen van de concept
zienswijze.

Aanhouden, deze week overleg
met portefeuillehouder en
volgende week terug in college.

1. In te stemmen met het
concept raadsvoorstel,
-besluit en zienswijze.
2. Het presidium te
verzoeken het voorstel
voor te leggen aan de
gemeenteraad op 8 juni
2017.

1. de gemeenteraad voorstellen
in te stemmen met
programmabegroting GGD 2018.
(verdere bezuinigingen gaan ten
koste van de uitvoering van
wettelijke taken).
2. mail ambtelijke organisatie dd
8/5/17 verwerken in
raadsvoorstel.
3. eea in afstemming met
portefeuillehouder

-

Wel aanmelden bij griffier voor
raadsvergadering 8 juni a.s.

1

gemeenteraden krijgen de
mogelijkheid hun zienswijze uit te
brengen op deze stukken. Zie
hiervoor het raadsvoorstel,- besluit
en zienswijze.

