Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 46
Maandag 10 november 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen (afwezig)
Wethouder J. Andriesse
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak
nummer

0.1

Secretaris

14499

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 3 november
2014

Vaststellen

Uitnodiging ledenbijeenkomst dinsdag
18 november van de OVN.
Aanvang 17:00 uur bij autobedrijf Bert
Story.

Bespreken wie namens het college
gebruik maakt van de uitnodigingen

Akkoord.
Wel wordt bij het agendapunt 1.7
Belastingverordening 2015
aangetekend dat wethouder Kool zich
niet kan vinden in de verhoging van de
grafrechten.
Wethouder Kool zal aanwezig zijn.

College is verhinderd.
Uitnodiging Fruitcorso voor de
evaluatiebijeenkomst op maandag 24
november om 17:00 uur bij Brasserie
NU te Kerk-Avezaath om 17:00 uur.
Wethouder Kool zal aanwezig zijn.
Uitnodiging voor het bestuurlijk
symposium Gelderse
Omgevingsdiensten op donderdag 29

0.3

Secretaris

Burgemeester

januari 2015 om 9:00 uur.
Bijdrage Oranje Linten

1.1

Bedrijfsvoering

Burgemeester

Raadsvoorstel Burgerparticipatie

2.1

Dienstverlening
en Beleid

16170

Wethouder Kool

Ontwerpwijzigingsplan Kerkstraat 29a
te Varik.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

10361

Wethouder Kool

BP-procedure (H) Overeenkomsten

2.3

Dienstverlening
en Beleid

18013

Wethouder Kool

Principeverzoek Bommelsestraat 28
Ophemert.

2.4

Dienstverlening
en Beleid

17259

Wethouder Kool

Planschade Haaften.

Uit coulance wel vergoeden

Na akkoord college kan het voorstel
richting griffie.
1. Het ontwerpwijzigingsplan Kerkstraat
29a Varik ter inzage leggen.
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde
anterieure overeenkomst.
3. De kennisgeving op gebruikelijke
wijze publiceren.
Met de aanvrager de anterieure
overeenkomst document 06/103613828, en de planschade overeenkomst
document 06/10361-3829 afsluiten
overeenkomstig de bij dit advies
behorende bijlagen.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waarmee het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen waardoor het bouwvlak voor
het agrarisch bedrijf aan de
Bommelsestraat 28 te Ophemert
verplaatst kan worden, hieraan
meewerken.
1. De advizen van SAOZ over te
nemen.
2. De planschade aanvraag toe te
wijzen voor wat betreft het object
Bernhardstraat 19 en een bedrag €
2.700,00 toe te kennen vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf 13
november 2013 tot de dag der
uitbetaling. Evenals de leges van €
500,00 terug te betalen.

Niet akkoord. Het college ziet
onvoldoende grond in de toepassing
van de hardheidsclausule.
Daarnaast zijn aan het project ook veel
ambtelijke uren besteed en is financieel
ook bijgedragen.
Akkoord. Mandaat aan de
portefeuillehouder.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord

2.5

Dienstverlening
en Beleid.

15807

Wethouder Kool

Reactie gemeente Neerijnen op
voortgangsrapportage periode 01-012014 t/m 30-06-2014 AVRI.

2.6

Dienstverlening
en Beleid

8580

Wethouder Kool

Ontwerp Structuurvisie Waalweelde
West.

3. De planschadeaanvraag af te wijzen
voor wat betreft het glastuinbouwbedrijf
aan Bernhardstraat 19 te Haaften. De
leges van € 500,00 niet terug te betalen.
4. De planschadekosten en rentekosten
ten laste te laten komen van de
grondexploitatie Haaften-Noord
6830440.
Kennis te nemen en in te stemmen met
de reactie op de voortgangsrapportage
van de AVRI over de periode 01-012014 t/m 30-06-2014.
Informatienota ter kennisname aan de
raad.
1. Kennis te nemen van de rapportages
Nader onderzoek Brakel (dd 17
september 2014) en de Pre-verkenning
hoogwatergeul bij Varik-Heesselt.
2. In te stemmen met het opnemen van
de hoogwatergeul Varik-Heesselt in de
ontwerp Structuurvisie Waalweelde
West.
3. In te stemmen met de in de nota van
Wijzigingen (dd 27-10-2014)
opgenomen wijzigingsvoorstellen voor
het onderdeel Neerijnen, waarover u
eerder een amendement hebt
aangenomen.
4. Kennis te nemen van de overige
wijzigingsvoorstellen (betreffende de
andere gemeente) en ambtshalve de
wijzigingen in Nota van Wijzingen (dd
27-10-2014).
5. In te stemmen met het voorstel om na
de behandeling in de gemeenteraad het
inspraak- en besluitvorminsproces van
de structuurvisie voort te zetten.
6. In te stemmen met het concept
raadsvoorstel zoals opgenomen in de

Akkoord.

Akkoord, stukken z.s.m. aan de griffie
sturen.

2.7

Dienstverlening
en Beleid.

13997

Wethouder Krook

2.8

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder Kool

2.11

Dienstverlening
en Beleid

Krook

Ambtelijk advies agendapunten van
de Tijdelijke Programmaraad Sociale
Ontwikkeling 11 november 2014.
Ambtelijk advies agendapunt van de
Tijdelijke Programmaraad Fysieke
Leefomgeving 11 november 2014.
Verordeningen Participatiewet

bijlagen.
Kennis te nemen van het ambtelijk
advies.

Kennis van genomen.

Kennis te nemen van het ambtelijk
advies.

Kennis van genomen.

1. De Raad voor te stellen de volgende
verordeningen in het kader van de
Participatiewet vast te stellen:
 Afstemmingsverordening
Neerijnen 2015
 Verordening verrekening
bestuurlijke boete bij recidive
Neerijnen 2015
 Verordening tegenprestatie
Neerijnen 2015
 Verordening individuele
inkomenstoeslag Neerijnen
2015
 Re-integratieverordening
Participatiewet Neerijnen 2015
 Verordening loonkostensubsidie
Neerijnen 2015
2. Verordening individuele studietoeslag
Neerijnen 2015
De Raad voor te stellen om per 1
januari 2015 de volgende
verordeningen in te trekken:
 Handhavingsverordening
WWB, WIJ, IOAW en IOAZ
2010
 Verordening
langdurigheidstoeslag
gemeente Neerijnen
 Toeslagen en verlagingen
verordening WWB 2012
gemeente Neerijnen

Akkoord.

