Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 10 oktober 2016 om 14.00 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
Adjunct secretaris J.W. Vonk-van Meteren
Afwezig:

Secretaris P.W. Wanrooij
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

0.2

Secretaris

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

BP

–

B&W besluitenlijst 4 oktober
2016.

Vaststellen besluitenlijst

Akkoord.
Afscheid H.Klop is vrijdag 21/10

n.v.t.

–

-Veiligheidsregio Gelderland
Zuid bijwonen oefening en
voorlichting op maandag 21
november om 20.00 uur in
Haaften.

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging.

Burgemeester zal aanwezig zijn

n.v.t.

Secretaris

Wethouder
Verwoert

Advisering speerpuntberaad
Agribusiness op dinsdag 11
oktober.

Kennis nemen van de adviezen.

v.k.a.
Aandacht voor betrekken diverse
pacten.

n.v.t.

Secretaris

Wethouder
Kool

Advisering AB AVRI op 13
oktober.

Kennis nemen van de adviezen.

v.k.a.
wethouder Andriesse is aanwezig

n.v.t.

Secretaris

Wethouder
Krook

Advisering portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd op 13
oktober.

Kennis nemen van de adviezen.

v.k.a.

n.v.t.

Secretaris

Burgemeester Advisering AB Regio
Rivierenland op 13 oktober.

Kennis nemen van de adviezen.

V.k.a.

1. Het reizigerstarief Versis per 1 1 t/m 4 akkoord
januari 2017 vast te stellen op
een bedrag van € 0,89 opstaptarief verhoogd met een tarief
van € 0,107 per kilometer.
2. De maximaal gesubsidieerde
reisafstand per rit met ingang
van 1 januari 2017 vast te
stellen op 25 kilometer en vanaf
de 26e kilometer een commercieel tarief van € 1,73 per kilometer in rekening te brengen.
3. Het maximaal aantal kilometers
per jaar voor Versis per 1
januari 2017 vast te stellen op
2.850 kilometer.
4. De kosten voor aanschaf van
een pas per 1 januari 2017 vast
te stellen op een bedrag van
€ 7,50.

n.v.t.

1.1

Bedrijfsvoering

17162

Wethouder
Kool

Regiotaxi – basismobiliteit.

1.2

Bedrijfsvoering

21690

Wethouder
Verwoert

Eerste begrotingswijziging 2017. De raad voor te stellen de eerste
akkoord
begrotingswijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen en te
verwerken in de meerjarenbegroting
2017-2020.

n.v.t.

2.1

Dienstverlening 22218
en Beleid

Wethouder
Kool

Aanvullend mandaatbesluit
Milieueffectrapportage en
Vuurwerkbesluit.

n.v.t.

1. Besluiten mandaat te verlenen
aan de directeur van de
Omgevingsdienst Rivierenland
(ODR) ten aanzien van de
bevoegdheden inzake de
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
en het Vuurwerkbesluit.
2. Besluiten dat de directeur van
de ODR, ter uitoefening van zijn

1. akkoord. Aanvragen met m.e.r.
altijd agenderen in het reguliere
pho.
2 t/m 4 akkoord

informeren

taak van de aan hem gemandateerde bevoegdheden,
schriftelijk rechtstreeks onder
mandaat kan verlenen aan
medewerkers.
3. Besluiten dat bij de afwezigheid
van de directeur diens
vervanger bevoegd is tot de
uitoefening van het mandaat.
4. Besluiten dat de hiervoor
genoemde mandaten gelden
onder de voorwaarden, zoals
reeds vastgesteld bij de
Mandaatregeling 2013 of de
opvolgers hiervan.
2.2

Dienstverlening 21835
en Beleid

Wethouder
Krook

Addendum voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden.

2.3

Dienstverlening 21835
en Beleid

Wethouder
Krook

Beleidslijn Huishoudelijke
Ondersteuning.

In te stemmen met het 'Addendum voor- akkoord
zieningenovereenkomst Hulp bij het
Huishouden'.
1. Vast te stellen dat de essentie
1 t/m 6 akkoord
van de huidige beleidslijn in
Rivierenland, te weten huishoudelijke ondersteuning op
basis van een maatwerkvoorziening in de vorm van
productfinanciering,
gehandhaafd kan worden.
2. Vast te stellen dat de huidige
werkwijze in Rivierenland op dit
moment afwijkt van de uitspraak van de CrvB op het punt
dat er geen eindverantwoordelijkheid wordt genomen over
het besluit tot huishoudelijke
ondersteuning. De afspraken
over de uit te voeren taken
worden gemaakt, nadat de
beschikking is verzonden.
Daarnaast wordt onvoldoende

n.v.t.

n.v.t.

3.

4.

5.

6.

2.4

Dienstverlening 21680
en Beleid

Wethouder
Krook

Beschermingstafel Rivierenland.

expliciet gemaakt wat de cliënt
mag verwachten.
In te stemmen met het aanpassen van de productomschrijving, beleidsregels en het
werkproces conform het voorkeursscenario als beschreven
in bijlage 3 en de daarin
genoemde aanbevelingen 1 t/m
4 over te nemen.
Na besluitvorming een
communicatieplan op te stellen
en uit te voeren ten einde
bekendheid te geven aan de
wijzigingen en draagvlak te
creëren.
Opdracht te geven aan de
regionale werkgroep huishoudelijke ondersteuning om de
actiepunten 1 t/m 4 zoals
genoemd in bijlage 6 nader te
onderzoeken en deze als daar
aanleiding toe is, uit te werken
in een voorstel.
In december 2016 met de
samenwerkende regiogemeenten een gecombineerde
bestuurlijke/ambtelijke visiebijeenkomst huishoudelijke
ondersteuning te organiseren
om de gewenste toekomstige
koers te bespreken, waarbij alle
opties open staan.

1. In te stemmen met het Plan van 1 t/m 4 akkoord
Aanpak “beschermingstafel
Rivierenland”.
2. In te stemmen met de uitvoering van de pilot Beschermingstafel in het najaar van

n.v.t.

2016 en de totale kosten tot
een bedrag van € 24.375,-- te
verdelen naar rato van het
inwoneraantal (voor Neerijnen
€ 1.219).
3. In te stemmen met de uitvoering van de Beschermingstafel in 2017 en de totale
kosten tot een bedrag van
€ 67.500,-- te verdelen naar
rato van het inwoneraantal
(voor Neerijnen € 3.375,--).
4. Opdracht te verstrekken aan de
werkgroep Zorg en Veiligheid
om te starten met alle nodige
voorbereidingen inclusief de
werving van een voorzitter voor
“beschermingstafel
Rivierenland”.
2.5

Dienstverlening 21680
en Beleid

Wethouder
Krook

Voortgang banenafspraak
Rivierenland.

2.6

Dienstverlening 16641
en Beleid

Burgemeester Krediet volgende fase GNL
De Vries

Kennis te nemen van de raadsv.k.a.
informatiebrief 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.

n.v.t.

1. Een krediet van € 220.000
beschikbaar stellen om te komen tot
een herindelingsontwerp GNL
2. Dit krediet ten laste brengen van de
algemene reserve dmv het vaststellen
van bijgevoegde begrotingswijzigingen
2016 en 2017

n.v.t.

1. akkoord
2. ten laste brengen van de
lopende begroting 2016 en 2017

