Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 11 april 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. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

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

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(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

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 4 april
2017.

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen.

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1.VNG-Gelderland: 13 april:
dag van de integriteit; 18
mei: een sterk bestuur en
financiën op orde; 28
november Gelderse
Bestuursdag.
2.Bijeenkomst waterveiligheid en leefbaarheid op
donderdag 13 april om
19.30 uur in Ophemert.

–
1. 13/4 ambtelijke bijeenkomst
18/5 ambtelijke bijeenkomst
28/11 bestuurlijke bijeenkomst,
reserveren in agenda’s
collegeleden

2. v.k.a.

3. AVA BNG op donderdag
20 april om 11.00 uur in Den
Haag.

3. in principe wethouder
Andriesse

4. Afscheidsbijeenkomst
burgemeester Van den
Bosch op vrijdag 21 april
van 19.00 tot 21.30 uur te
Zaltbommel.

4. burgemeester De Vries woont
de bijzondere raadsvergadering
op vrijdagmiddag 21 april bij.
5. wethouder Krook

5. Opening Kleinschalige
woonvorm De Bloementuin
op donderdag 11 mei om
13.30 uur in Geldermalsen.

6. in principe wethouder
Andriesse

6. Feestelijke opening
100ste Klompenpad op 31
mei van 15.30 tot 18.30 uur
in Renswoude.
0.3

Secretaris

2.1

–

–

Vakantieplanning.

Dienstverlening –
en Beleid

BUR

2.2

Dienstverlening –
en Beleid

TK

2.3

2.4

Vakantieplanning 2017.

Aangeven wie wanneer met
vakantie gaat.

besproken

-

Algemeen Bestuur
Advisering.
Veiligheidsregio op 13 april.

Ter bespreking.

v.k.a.

-

Algemeen Bestuur AVRI op
13 april.

Advisering.

Ter bespreking.

v.k.a.

Dienstverlening 22692 TK
en Beleid

Woningbouwplannen De
Kernen.

Het college staat positief
tegenover de plannen van De
Kernen om een zestal tijdelijke
woningen te plaatsen aan de
Molenstraat te Varik.

1. Een positieve grond1. akkoord
houding in te nemen ten
aanzien van het plan van
De Kernen om een zestal
tijdelijke woningen te
plaatsen aan de
Molenstraat in Varik.
2. Kennis te nemen van het
2. akkoord
verslag van het bestuurlijk
overleg met De Kernen en
DGWN van 9 maart 2017.
3. De gemeenteraad op de
3. akkoord
hooge te brengen van het
plan en de informatieavond
middels een informatienota.

1

Dienstverlening 22533 TK
en Beleid

PV Neerijnense Mark 1
Neerijnen.

Het college is voornemens om,
onder voorwaarde, mee te werken
aan de uitbreiding van het bedrijf
aan de Neerijnense Mark 1 te

1. Indien er een verzoek komt 1. akkoord
voor een bestemmingsplanprocedure voor een
herziening van het

1

Neerijnen.

2.5

Dienstverlening 22363 TK
en Beleid

Subsidieaanvraag
Waalbandijk 135 Hellouw.

Het college verstrekt subsidie voor
het in stand houden van de
cultuurhistorische waarden aan
Waalbandijk 135 te Hellouw.

bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen
waardoor de uitbreiding
van het bedrijf aan de
Neerijnense Mark 1 te
Neerijnen mogelijk kan
worden hieraan alleen
meewerken indien vooraf
aangetoond is dat
(gedeeltelijke) bedrijfsverplaatsing in geen geval
mogelijk is dan wel tot
onaanvaardbare kosten zal
leiden.
2. Indien uitbreiding op de
2. akkoord
huidige locatie de enige
aanvaardbare optie is aan
deze bestemmingsplanprocedure alleen
meewerken voor zover
deze uitbreiding noodzakelijk is voor de beoogde
bedrijfsactiviteiten zodat de
uitbreiding zo beperkt
mogelijk kan blijven.
Gebruikmaken van de afwijkingsakkoord
bevoegdheid die geboden is in
artikel 1.1 lid 5 van de subsidieverordening cultuurhistorie
Neerijnen 2011, voor de
onderhoudswerkzaamheden aan
het gemeentemonument
Waalbandijk 135 te Hellouw, een
subsidie beschikbaar te stellen van
(20% over € 10.000,-- renovatie
rieten dak) € 2.000,--. dit bedrag te
verhogen met 100% van uit de
middelen die door de provincie
beschikbaar zijn gesteld (€ 2.000,-)
tot het totaalbedrag van € 4.000,--.

1

2.6

Dienstverlening 20935 JA
en Beleid

Voetveer VarikHeerewaarden.

Terugkoppeling vaarseizoen 2016. Kennis nemen van de exploitatie
van het veer over 2016.

v.k.a.

-

2.7

Dienstverlening 22631 TK
en Beleid

Erfgrens Kerkstraat 47,
Varik.

In de Kerkstraat in Varik zijn de
kadastrale grenzen in overeenstemming gebracht met de
werkelijke grenzen. Ondanks dat
overeenstemming is bereikt over
de nieuwe aan te wijzen grens bij
de Kerkstraat 47 in Varik wordt nu
alsnog een beroep op verjaring
gedaan.

1. akkoord

-

1. Verjaring van een strook
grond niet erkennen.
2. De grenzen aanhouden
zoals deze zijn
aangewezen in bijzijn van
beide partijen en het
Kadaster.
3. De huidige situatie niet
gedogen.

2. akkoord

3. akkoord

GEHEIME STUKKEN:
-

Informatie uit het College/
Vragen Raad

Rondvraag

