Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 10 januari 2017 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.

0 = Algemeen/BMO

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

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

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 3 januari
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.
– 0.2 ALV klimaatverbond; college
is verhinderd
– 2.2 in GNL-verband de
verordening bezien op subsidie
particulieren eigenaren.
– Kersten; gesprek was op 5/1

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
Uitnodigingen.
1. Nieuwjaarsreceptie van
de Stichting Bouwsociëteit
op vrijdag 20 januari van
18.30 uur in Beusichem.
2. Inspiratiebijeenkomst van
het Veteraneninstituut op
31/1 (Wierden), 1 /2
(Gouda) en 3/2 (Oirschot).
3.NL doet op vrijdag 10
maart om 9.00 uur bij De
Wittenberg te Haaften.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1. college is verhinderd

Bestuurlijke planning 2016

Kennis nemen van de toelichting.

0.3

Secretaris

–

–

Toelichting op de niet afgeronde
voornemens uit de bestuurlijke
planning 2016.

BP

-

2. college is verhinderd. Wellicht
kan M. van Ooijen (Lingewaal)
ook Neerijnen
vertegenwoordigen?
3. Burgemeester De Vries en
wethouder Krook zijn aanwezig.
38. Onderwijs; ook GNL
betrekken/verbreden naar.
N.a.v. Visie Cultuur; vaststellen in

Neerijnen met toelichting dat
deze visie door GNL gedragen
wordt. Tot 2019 Neerijnen als pilot
in uitvoering visie.
1.1

Bedrijfsvoering

2.1

21690 RV

Beantwoording vragen van
de heer Van Tellingen van
Voor Neerijnen.

Naar aanleiding van de vaststelling van de begrotingswijziging
3-2017 en 9-2016 heeft de heer
Van Tellingen van de fratie Voor
Neerijnen schriftelijke vragen
gesteld. Het college heeft de
antwoorden vastgesteld.

De vragen van de heer Van
Tellingen van Voor Neerijnen
conform de bijlage te
beantwoorden.

Akkoord

Dienstverlening 17267 TK
en Beleid

Intentieverklaring.

Kennis te nemen van de intentieverklaring MIRT verkenning
Rivierruiming Varik Heesselt &
Dijkversterking Tiel Waardenburg
…. “voor een veilig en leefbaar
Rivierengebied”.

2.2

Dienstverlening 22294 TK
en Beleid

Principeverzoek Zandstraat Het college werk niet mee aan
12 Opijnen.
een bestemmingsplanprocedure
die het realiseren van een nieuwe
woning, waarvoor geen contingent
beschikbaar, mogelijk moet
maken.

Indien er een verzoek komt voor
Akkoord
een bestemmingsplanporcedure
voor de herziening van de kern
Opijnen waardoor de bouw van een
woning achter Zandstraat 12 te
Opijnen mogelijk wordt hieraan niet
meewerken indien dit
consequenties heeft voor de
woningbouwcontingenten.

1

2.3

Dienstverlening 21229 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Waalbandijk 12 Hellouw.

Het ontwerp bestemmingsplan,
Buitengebied Neerijnen,
herziening Waalbandijk 12
Hellouw, wordt ongewijzigd ter
inzage gelegd.

Het ongewijzigde ontwerp bestem- Akkoord
mingsplan, Buitengebied Neerijnen,
herziening Waalbandijk 12 Hellouw,
ter inzage leggen.

2

2.4

Dienstverlening 22400 KK
en Beleid

Kadernota voor de
conceptbegroting GR
Werkzaak 2018.

Werkzaak Rivierenland is van
start gegaan op 1 januari 2016.
Inmiddels is begonnen met de

Kennis te nemen van de Kadernota Akkoord
voor de concept begroting Gr
Werkzaak 2018.

-

1. In te stemmen met de
1. Akkoord
intentieverklaring.
2. Voor kennisgeving naar de 2. Akkoord
gemeenteraad.

1

-

voorbereiding van de begroting
Werkzaak 2018. Bijgaand wordt
de kader nota 2018 aangeboden.
Daarin zijn op hoofdlijnen de
uitgangspunten voor de begroting
2018 beschreven.
Op basis van deze uitgangspunten wordt de conceptbegroting 2018 uitgewerkt en
ingevuld. Deze conceptbegroting
zal worden voorgelegd in maart/
april 2017. Aan de hand van de
concept begroting kunnen de
effecten van de uitgangspunten in
de Kadernota door de gemeenteraad worden beoordeeld en
worden bezien op een zienswijze.
2.5

Dienstverlening 21835 KK
en Beleid

Tweede 'Addendum Voorzieningenovereenkomst
Huishoudelijke Ondersteuning' en aanpassing
beleid nav uitspraak CRvB.

In mei 2016 deed de Centrale
Raad van Beroep uitspraak in
enkele zaken rondom Huishoudelijke Ondersteuning. Dit gaf
aanleiding om in de Regio
Rivierenland het huidige beleid
aan te passen. De afgelopen
maanden is een regionaal
verband met diverse partijen
gewerkt aan het repareren en
verbeteren van het huidige beleid
9Huishoudelijke Ondersteuning in
de vorm van productfinanciering)
in lijn met de uitspraken van het
CRvB. Dit heeft geleid tot een
“Addendum Voorzieningenovereenkomst Huishoudelijke
Ondersteuning” dat in dit voorstel
wordt toegelicht.

1. In te stemmen met het
1. Akkoord
(tweede) ‘Addendum
Voorzieningenovereenkom
st Huishoudelijke Ondersteuning’ in welke is
opgenomen dat:
o bij toewijzing van een Wmo
maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning wordt overgegaan
tot resultaat (product)
financiering per 01-012017;
o inwoners die thans een
toewijzing van een Wmo
maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning hebben op basis
van uren uiterlijk 27-032017 (ingang zorgperiode
4) een toewijzing in
resultaat (product)

1

financiering ontvangen;
o bij de overgang van bekostiging in uren naar bekostiging waar nodig een
overgangsmaatregel van
maximaal 6 zorgperioden
van 4 weken wordt
toegepast
o verbijzondering (plusproduct) van de Wmo
maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning geïndiceerd kan
worden welke leidt tot een
hogere productfinanciering;
o een tegemoetkoming in de
kosten van gespreksvoering door de zorgaanbieder wordt verstrekt
indien dat gesprek niet leidt
tot inzet van huishoudelijke
ondersteuning door
betreffende aanbieder.
2. Akkoord
2. In te stemmen met de
bijgevoegde informatienota
om de gemeenteraad te
informeren over het (tweede)
‘Addendum Voorzieningenovereenkomst Huishoudelijke
Ondersteuning.
2.6

Dienstverlening 22405 KK
en Beleid

Inrichting sociaal team
Neerijnen 2017.

De gemeenten zijn sinds 1 januari
2015 verantwoordelijk voor de
jeugdzorg. De uitvoering van de
jeugdzorg (front-office) in de
gemeente Neerijnen wordt
uitgevoerd door het Sociaal Team
Neerijnen. Het Sociaal Team
Neerijnen is vanaf januari 2015

1. Kennis te nemen van het
1. Akkoord
voorstel tot inrichting van
het Sociaal Team Neerijnen
kalenderjaar 2017.
2. De totale formatie van het 2. Akkoord
Sociaal Team Neerijnen
voor 2017 vast te stellen op
5,48 fte.

-

actief en voert haar werkzaamheden goed uit en is een prima
werkend team. Voor het kalenderjaar 2017 dient de inrichting
(formatie en de begroting) voor
het sociaal team Neerijnen vastgesteld te worden.

3. In te stemmen met de
3. Akkoord
begroting Sociaal Team
Neerijnen 2017.
4. Een intentieverklaring aan 4. Akkoord
STMR af te geven over de
inzet van een door hen
aangenomen medewerker.

2.7

Dienstverlening 20518 TK
en Beleid

Speerpuntberaad Economie Agenda en advisering Speerpunten Logistiek op dinsdag 10 beraad.
januari om 14.15 uur in Tiel.

Kennis nemen van de agenda en
adviezen.

Kennis van genomen. Aandacht
voor Gelderse Corridor.

-

2.8

Dienstverlening 22396 RV
en Beleid

Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) 2016.

Kennis nemen van de uitkomsten.

Kennis van genomen. Vka
aanbieden aan gemeenteraad

–

Uitkomsten van de PWE 2016.

