Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 12 april 2016 om 09.30 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 Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren
Afwezig:
P.W. Wanrooij
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

21439

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 5 april
2016 en actielijst

Vaststellen

2.3 Een (nieuwe) eigenaar kan het
verzoek tot verwijdering van de
monumentenlijst indienen. V.w.b.
Gulhof moet voorgevel
hoofdgebouw in tact blijven.
College staat in principe positief tov
een mogelijk verzoek over Gulhof.

– Uitnodiging Bestuurlijk
– Aangeven wie gebruik maakt van
coördinatieoverleg WABO op 26 deze uitnodiging
mei 2016 van 10.00 uur tot
12.00 uur, locatie nog niet
bekend;

Evt. burgemeester, afhankelijk van
agendapunt

Uitnodiging feestelijk receptie
10 jaar Fluvium op dinsdag 17
mei 2016 van 17.00 uur tot
18.00 uur in het dorpshuis te
Meteren, Achtersteweg 17 te
Meteren.

– Aangeven wie gebruik maakt van
deze uitnodiging

Wethouder Andriesse

Uitnodiging gesprek
Gedeputeerde Markink Sterk
Bestuur 13 april 2016

Behandelen onder 7.2 vertrouwelijke
stukken

voltallig college is aanwezig

BP

1.1

Bedrijfsvoering

21707

Wethouder
Andriesse

Gemeenschappelijke Regeling
RAR

1. De raad om toestemming te
1. Akkoord
verzoeken overeenkomstig artikel 1:2
van de Wet gemeenschappelijke
regelingen om de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Regionaal
Archief Rivierenland vast te stellen,
overeenkomstig het bijgevoegde
voorstel;
2. In te stemmen met de gewijzigde
2. Akkoord
gemeenschappelijke regeling Regionaal
Archief Rivierenland, overeenkomstig
het bijgevoegde document.

1.2

Bedrijfsvoering

14269

Wethouder
Verwoert

Normenkader 2015

1. Vaststellen normenkader 2015
conform bijlage 1
2. Het normenkader 2015 ter
kennisname versturen aan de
gemeenteraad met bijgevoegde memo,
bijlage 2.

1. Akkoord

Agenda, ambtelijke reactie
stukken en motie AB GGD
Gelderland Zuid d.d.14 april
2016

Kennis nemen van de stukken

Kennis van genomen
Wethouder Krook zal een aantal
vragen over Veilig Thuis stellen.
Over de motie van gemeente Tiel
zal wethouder Krook de raad in de
vergadering van 14/4 mondeling
een toelichting geven.

Zienswijze
verdelingssystematiek
voorbereidingskosten en
uitvoeringskosten
basismobiliteit.

1. De raad voor te stellen kennis te
1. Akkoord
nemen van de voorbereidingskosten
2016 en uitvoeringskosten per 2017 die
voortvloeien uit het regionale
vervoerssysteem dat per 1 januari 2017
een feit is;
2. De raad voor te stellen in te stemmen 2. Akkoord
met de dekking van de
voorbereidingskosten basismobiliteit uit
budgetoverheveling van 2015 naar
2016;
3. De daling van 4,3% in de kosten van 3. Akkoord
het nieuwe vervoerssysteem per 2017
mee te nemen bij de opstelling van de

2.1

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Krook

2.2

Dienstverlening 214397 Wethouder
en Beleid
Kool

2. Akkoord

Informeren.

begroting 2017;
4. De raad voor te stellen in te stemmen 4. Akkoord
met de zienswijze over de
verdelingssystematiek
voorbereidingskosten en
uitvoeringskosten basismobiliteit.
2.3

Dienstverlening 21397
en Beleid

Wethouder
Kool

Informatienota regionaal
Kennis nemen van de informatienota
vervoerssysteem Basismobiliteit
Stand van zaken maart 2016

Kennis van genomen

2.4

Dienstverlening 18209
en Beleid

Wethouder
Kool

OBP Kern Waardenburg,
herziening Koningin
Julianaplantsoen 15

Het ongewijzigde ontwerp
bestemmingsplan, Kern Waardenburg,
herziening Koningin Julianaplantsoen
15, ter inzage leggen

Akkoord

Raadplegen

2.5

Dienstverlening 18373
en Beleid

Wethouder
Kool

VOPB Buitengebied Neerijnen,
herziening Marijkestraat 14
Haaften

Het voorontwerp bestemmingsplan,
Buitengebied Neerijnen, herziening
Marijkestraat 14 Haaften, in procedure
brengen en daarvoor met de aanvrager
een planschadeovereenkomst en een
anterieure overeenkomst afsluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
overeenkomsten

Akkoord

Raadplegen

2.6

Dienstverlening 21152
en Beleid

Wethouder
Kool

PV landgoed Haarstraat Tuil

Omdat de raad, in meerderheid, geen
op- of aanmerkingen heeft op uw
principestandpunt de initiatiefnemer
meedelen dat u, Indien er een verzoek
komt voor een
bestemmingsplanprocedure waardoor
de herontwikkeling van dit landgoed,
met de bouw van een woning (buiten
het oorspronkelijke kasteelterrein zoals
geadviseerd door de
monumentencommissie) mogelijk wordt,
hieraan meewerken mits er sprake is
van het behoud van de resten van Huis
Klingelenburg en een verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit.

Via griffier aanbieden aan
presidium/agendacie. met het
verzoek te agenderen voor advies
in de oordeelsvormende
vergadering van 19 mei 2016

Informeren

2.7

Dienstverlening 15085
en Beleid

Wethouder
Kool

Informatienota Evaluatie WRP
Kennis nemen van de informatienota
2013 t/m 2017 doorkijk 2018 t/m

Kennis van genomen

2022
2.8

Dienstverlening 21680
en Beleid

Wethouder
Krook

Reactie op de vergaderstukken
WMO/Jeugd 14 april 2016

Kennis nemen van de ambtelijke reactie Kennis van genomen
en de stukken.

2.9

Dienstverlening 20518
en Beleid

Wethouder
Kool

Reactie op de vergaderstukken
Speerpuntenberaad
Agribusiness, Economie en
Logistiek, recreatie & Toerisme
d.d. 12 april 2016

Kennis nemen van de ambtelijke
reactie.

2.10 Dienstverlening 18496
en Beleid

Wethouder
Kool

Informatienota's voor de raad
1. Direct nadat de raad is geïnformeerd, Akkoord, graag aandacht voor
inzake STAVAZA/PvA en ruimen overgaan tot ruiming van diverse
(extra) communicatie met burgers
graven, zoals genoemd in bijgaande
over acties.
informatienota (bijlage I);
2. Instemmen met de uitvoering van de
acties zoals beschreven in het Plan van
Aanpak (PvA) (bijlage II);
3. Beide informatienota's sturen aan de
raad en overige deelnemers van de
beeldvormende raad in november 2015

Kennis van genomen

