Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag12 juni 2018 om 11.00 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(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 5 juni
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Ode aan de Linge 17 juni
Geldermalsen

– vka

– Afscheid Wethouders
Henk Driessen en Laurens
Verspuij Gemeente Tiel 21
juni Tiel

– burgemeester De Vries,
wethouder Kool, wethouder
Verwoert

– Officiële opening Zorglandgoed Bloemfonteijn 14
juli Heesselt

– burgemeester De Vries (evt.
wethouder Kool)

– Bourgondisch Fruitwandelen en Fruitfietsen 1 sept.
Gem. West Maas en
Waaldijk

– burgemeester De Vries

– Afscheid Ds. A.C. de Kruijf
Hervormde Kerk Haaften 8
juli Haaften

– burgemeester De Vries

0.3

Secretaris

–

–

2.1

Dienstverlening 23879 JA
en Beleid

Informatienota GBN

Gemeente Belangen Neerijnen
heeft in de vergadering van het
Presidium van 17 mei jl.
aangegeven dat zij (samen met
Leefbaar Geldermalsen) een
initiatiefvoorstel indienen voor de
behandeling in de
besluitvormende raad van 5 juli
2018.
Het betreft een voorstel tot
behoud van de 2e tankautospuit
brandweer Neerijnen-West

Kennisnemen van de juridische en
financiële implicaties van het
voorstel.

vka

Jaarverslag Wet Kinderopvang 2017

Het college van B&W dient op
grond van de Wet Kinderopvang
een jaarverslag van de in de
gemeente werkzame kindercentra,
inclusief alle voorzieningen
gastouder, in te dienen bij de
inspectie van Onderwijs.
Er zijn geen bijzonderheden naar
voren gekomen. Daarom wordt
voorgesteld in te stemmen met het
jaarverslag.

1. In te stemmen met het
jaarverslag Wet Kinderopvang
2017.

1. akkoord

2. Het jaarverslag ter kennisgeving
aan te bieden aan de
gemeenteraad.

2. vka

Vka. In overleg met WSRL
aanbieden aan Raad
voorafgaand aan beeldvorming
op 21 juni a.s.

–

2.2

Dienstverlening 21191 TK/
en Beleid
JA

Meekoppelkansen
recreatie/toerisme ihkv de
dijkversterking

Informatienota m.b.t. de stand van
zaken m.b.t. de meekoppelkansen
recreatie/toerisme ihkv de
dijkversterking.

Kennis nemen van de informatienota m.b.t. de stand van zaken van
de meekoppelkansen
recreatie/toerisme ihkv de
dijkversterking.

–

2.4

Dienstverlening 22647 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
St. Antoniestraat Tuil
Zonnepark

Het ontwerp bestemmingsplan
‘Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017, herziening Sint
Antoniestraat ong. Tuil,
Zonnepark’, wordt ter inzage
gelegd.

Het ontwerp bestemmingsplan
akkoord
‘Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017, herziening Sint Antoniestraat
ong. Tuil, Zonnepark in procedure
brengen nadat de initiatiefnemer de
planschadeverhaalovereenkomst,
zoals bij dit advies gevoegd,
ondertekend heeft en de leges voor
het in behandeling nemen betaald
zijn.

2

2.5

Dienstverlening 23586 TK

Vaststellen bestemmings-

Aan de gemeenteraad van

1. De gemeenteraad voor te stellen 1. akkoord

2

en Beleid

2.6

2.7

Dienstverlening 23579 TK
en Beleid

Dienstverlening 22649 TK
en Beleid

plan Tinnegieter ong.

Principeverzoek Waaldijk 4
Opijnen

Voorontwerpbestemmingsplan Molenstraat 41b
Ophemert

Neerijnen wordt voorgesteld om
het bestemmingsplan Tinnegieter
ong. ongewijzigd vast te stellen.
Het ontwerp-bestemmingsplan
heeft gedurende de periode
van 13 april tot en met 24 mei
2018 ter inzage gelegen. Op het
ontwerp-bestemmingsplan is
een zienswijze binnengekomen
gericht op het reguleren van het
restrictiegebied van de radar
Herwijnen. Omdat de belangen
van betreffend radarstation met
het nogmaals bestendigen van
de agrarisch bestemming op het
adres Tinnegieter ong. niet in
gevaar komen, kan het
bestemmingsplan ongewijzigd
worden vastgesteld.

de ingekomen zienswijze
ontvankelijk maar
ongegrond te verklaren.

Het college is niet bereid om mee
te werken aan een
bestemmingsplanprocedure om
het huidige gebruik, legaal
mogelijk te maken.

1. Indien er een verzoek komt voor
de herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017, om de
voor Waaldijk 4 te Opijnen
toegestane houtbewerking om te
zetten naar metaalbewerking
hieraan niet meewerken.

1. akkoord

2. Niet meewerken aan de
mogelijkheid om twee bedrijven te
vestigen binnen de bestemming
bedrijf.

2. akkoord

3. Niet meewerken aan de
mogelijkheid van buitenopslag
binnen de bestemming bedrijf.

3. akkoord

Het voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2107,
herziening Molenstraat 41b

2. De gemeenteraad voorstellen
2. akkoord
het bestemmingsplan 'Correctieve
herziening, Tinnegieter ong. te
Hellouw, ongewijzigd vast te stellen
en hiervoor geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast
te stellen.

Het voorontwerp bestemmingsplan, akkoord
Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2107, herziening Molenstraat 41b
Ophemert”, in procedure brengen

1

2

Ophemert wordt in procedure
gebracht waarbij de agrarische
bestemming omgezet wordt naar
een bedrijfsbestemming.

nadat de initiatiefnemer de
anterieureovereenkomst en
planschadeverhaalovereenkomst,
zoals bij dit advies is gevoegd,
ondertekend heeft en de
plankosten geheel betaald zijn.

