Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 10 april 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

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

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder J. Andriesse

(BUR)
(JA)

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

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 3 april
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld
–
0.3 Wethouder Verwoert is niet bij
regionaal overleg Financiën
aanwezig.
2.2 Het principeverzoek hoeft niet
voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad.

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Diner tijdens VNG
congres 26 juni Ubachsberg
– 50 jarig bestaan
Westerbeek van
Eertenschool 17 mei Varik
– Vergadering Vereniging
Gelders Genootschap +
Kennisdag 8 juni
Winterswijk
– Plenaire Vergadering 2e
kamer i.v.m. wetsvoorstel
samenvoeging GNL op18

BP

–
– Alle collegeleden inclusief
aanbod Lingewaal voor regelen
van vervoer.
– Wethouder Andriesse of
burgemeester De Vries
– Vka

– Burgemeester De Vries

april 2018
1.1

Dienstverlening 22069 RV
en Beleid

Gevolgen 2017 afrekening
Avri

Het college heeft kennis genomen Kennis nemen van de gevolgen
van de effecten op de
voor de jaarrekening 2017 van
jaarrekening 2017 van de
afwikkeling kosten Avri 2017.
afwikkeling met Avri ten aanzien
van de kosten IBOR.

Vka

1

2.1

Dienstverlening 22533 TK
en Beleid

Principeverzoek uitbreiding
bedrijf Neerijnense Mark 1
te Neerijnen

De gemeente is bereid om mee te
werken aan een eventuele
procedure voor de uitbreiding en
het landschappelijk inpassen van
het bedrijf aan de Neerijnense
Mark 1 te Neerijnen.

Akkoord.
Maximale uitbreiding op deze
locatie is hiermee bereikt en
bedraagt een bestemmingsvlak
van 14.600 m2 en bouwvlak van
10.355 m2.

1

Indien er een verzoek komt voor
een bestemmingsplan procedure
voor een herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017
waardoor de uitbreiding van het
bedrijf aan de Neerijnense Mark 1
te Neerijnen mogelijk kan worden
hieraan mee te werken onder de
voorwaarden dat:
– het stedenbouwkundig inpasbaar
is
– het landschappelijk ingepast
wordt
– dit de maximale uitbreiding is op
deze locatie

