Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 11 juli 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 J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime 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 4 juli
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Uitnodiging voor het
afscheid van Ellen Willemse
op donderdag 13 juli 2017
van 16:30-18:30 uur te
Goirle.
2.1

Dienstverlening 23053/ TK
en Beleid
23065

Uitbreiding columbarium
Haaften.

BP

Wethouder Krook

Het aantal beschikbare
uitgeefbare urnen nissen op de
begraafplaats te Haaften is
beperkt (twee stuks). De
afgelopen jaren is de
belangstelling voor plaatsing van
de urnen toegenomen. Het
realiseren van extra nissen is
noodzakelijk om de komende
jaren op basis van die trend aan
de te verwachtte vraag te kunnen
voldoen. Door acht extra nissen te
realiseren is de komende jaren

1. Instemmen met het plaatsen van 1. akkoord
een columbarium met 8 nissen op
de begraafplaats te Haaften.
2. Voor de plaatsing van het
columbarium een krediet
beschikbaar te stellen van
4.770,00 euro en dit te melden in
de najaarsnota.

2. akkoord

1

voldoende plaatsingsruimte
beschikbaar.
2.2

Dienstverlening 21991/ TK
en Beleid
22503

VVGB Hertog Karelweg 17
Haaften.

Burgemeester en wethouders
hebben besloten een verklaring
van geen bedenkingen, voor het
uitbreiden van de
bedrijfsbebouwing aan de Hertog
Karelweg 17 te Haaften met een
grotere bouwhoogte dan op grond
van het bestemmingsplan is
toegestaan, van de gemeenteraad
voor te bereiden en deze samen
met een ontwerpomgevingsvergunning gedurende
zes weken ter inzage te leggen.

1. De ontwerp-verklaring van geen 1. akkoord
bedenkingen gedurende zes weken
ter inzage leggen tezamen met de
ontwerp-omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van de
bebouwing op het perceel Hertog
Karelweg 17 te Haaften met een
grotere bouwhoogte dan
toegestaan.

Het ontwerp bestemmingsplan
kern Hellouw en kern Varik,
herziening Graaf Reinaldweg 8 te
Hellouw en perceel aan de
Meester Heblystraat te Varik,
wordt ongewijzigd ter inzage
gelegd.

Het ongewijzigde ontwerp
akkoord
bestemmingsplan, kern Hellouw en
kern Varik, herziening Graag
Reinaldweg 8 te Hellouw en
perceel aan de Meester Heblystraat
te Varik ter inzage leggen.

2.3

Dienstverlening 22151/ TK
en Beleid
22951

OBP kern Hellouw en kern
Varik, Graaf Reinaldweg 8
te Hellouw.

2.4

Dienstverlening 22678/ TK
en Beleid
22942

Subsidie Waalbandijk 55-57 Het college verstrekt subsidie voor
Hellouw.
het in stand houden van de
cultuurhistorische waarden aan
het gemeentelijk monument
Waalbandijk 55-57 te Hellouw.

2. De gemeenteraad informeren
over de ontwerp-VVGB en de
planning voor de besluitvorming
van de raad voor afgifte van de
definitieve VVGB.

2. akkoord, toevoegen dat
omwonenden geen bezwaar
hebben mede vanwege de
landschappelijke inpassing

Gebruikmaken van uw
akkoord
afwijkingsbevoegdheid die geboden
is in artikel 1.1 lid 5 van de
subsidieverordening cultuurhistorie
Neerijnen 2011, voor de
onderhoudswerkzaamheden aan
het gemeentemonument
Waalbandijk 55-57 Hellouw, een
subsidie beschikbaar te stellen van
(20% over 10.000,00) (groot
onderhoud) 2.000,00. Dit bedrag
verhogen met 100% vanuit de
middelen die door de provincie
beschikbaar zijn gesteld (4.000,00)
tot het totaalbedrag van 4.000,00.

2.5

Dienstverlening 22260/ BGM Besluit op bezwaar
Een bezwaarschrift is ingediend
en Beleid
22927
Steenweg 74 Waardenburg. gericht tegen het besluit van het
college van burgemeester en
wethouders van Neerijnen van 4
oktober 2016, waarbij een
ingediend verzoek om handhaving
is afgewezen. Het verzoek richt
zicht op vermeende met het
bestemmingsplan strijdige
activiteiten die zouden
plaatsvinden op het perceel
gelegen aan Steenweg 74 in
Waardenburg. Het gaat daarbij om
het ter plaatse verhitten van
producten die voor het
aanbrengen van wegmarkeringen
worden gebruikt.
Het college neemt het advies van
de commissie voor
bezwaarschriften van de
gemeente
Neerijnen niet over laat het besluit
van 4 oktober 2016, onder
aanvulling van de motivering,
in stand. Het verzoek om
kostenvergoeding wordt
afgewezen.

1. Het bestreden besluit van het
1. akkoord
college van burgemeester en
wethouders van Neerijnen van 4
oktober 2016, onder aanvulling van
de motivering, in stand laten.

2.6

Dienstverlening 22746/ TK
en Beleid
22841

Informatienota Startnotitie
Mobiliteit Rivierenland.

In het Algemeen Bestuur van
Regio Rivierenland is eind 2014
afgesproken dat er in regionaal
verband een drie-tal projecten op
gepakt zouden worden. Een van
die onderwerpen/projecten is
mobiliteit.

Regio Rivierenland stelt voor om
Informatienota aanbieden aan
het onderwerp mobiliteit als regio
gemeenteraad
op te pakken, waarbij wordt
beoogd: versterking van de
samenwerking met de provincie en
de andere partners op dit
onderwerp en versterking van de
lobby en belangenbehartiging voor
de gemeenten.

2.7

Dienstverlening 18276 KK
en beleid

Agenda Werkzaak 13-072017.

Gemeente Neerijnen neemt deel
in de gemeenschappelijke
regeling Werkzaak Rivierenland.
Gemeente Neerijnen is

1. Kennisnemen van de agenda
van het Algemeen Bestuur
Werkzaak dd 13 juli 2017.

2. Het ingediende verzoek om
vergoeding van proceskosten
afwijzen.

2. akkoord

1. voor kennisgeving
aangenomen

vertegenwoordigd in het
Algemeen Bestuur van deze
gemeenschappelijke regeling. In
deze adviesnota wordt
geadviseerd over de
agendapunten voor de
vergadering van 13 juli 2017.

2. Kennisnemen van de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.

2. voor kennisgeving
aangenomen

2.8

Dienstverlening 22420/ KK
en beleid.
23075

Memo
Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd 13 juli 2017.

Kennis nemen van de memo.

2.9

Dienstverlening 22913/ KK
en beleid
22597

Vaststellen klokuren
gymonderwijs 2017-2018.

Op grond van wettelijke
bepalingen dient het college ieder
jaar het aantal klokuren
gymnastiek per school vast te
stellen. In bijgaand voorstel wordt
u gevraagd het aantal klokuren
gymnastiekonderwijs voor
schooljaar 2017-2018 vast te
stellen. Naast het aantal uren
waar scholen volgens de
verordening recht op hebben,
hebben sommige scholen een
verzoek gedaan voor extra
klokuren gymnastiekonderwijs.
Ook wanneer deze extra uren
worden toegekend, is het in de
begroting opgenomen budget
toereikend. Om alle kinderen in
Neerijnen van
gymnastiekonderwijs te kunnen
voorzien wordt u geadviseerd
naast de normuren ook de extra
gewenste uren toe te kennen.

1. Bijgevoegde verdeling van het
aantal klokuren gymnastiek per
school voor schooljaar 2017-2018
vaststellen.

1. akkoord

2. Naast de normuren ook de extra
gewenste klokuren gymnastiek
toekennen.

2. akkoord

Uitstel tweede fase tot na 2019.

Kennis nemen van de
Informatienota.

Akkoord. Met een kleine tekstuele
aanpassing aanbieden aan
gemeenteraad

2.10 Dienstverlening 20983 TK
en Beleid

Vernummering Zandstraat
Opijnen

Kennis van genomen

