Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 13 december 2016 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 P.W. Wanrooij

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(PW)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

B&W besluitenlijst 6
december 2016

0.2

Secretaris

–

2.1

Dienstverlening
en Beleid

2.2

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Vertrouwelijke stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

-

Uitnodigingen:
*Vooraankondiging
conferentie 'de zin en onzin
van de Rotterdamse tegenprestatie' op donderdag 19
januari om 12.30 uur in
Rotterdam.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

College is verhinderd.

-

BUR

Advisering AB VRGZ en
DVO op donderdag 15
december

Kennis te nemen van het advies.

Kennis van genomen.

-

Dienstverlening
en Beleid

KK

Advisering AB GGD
Gelderland-Zuid op
donderdag 15 december

Ter bespreking.

Besproken.

-

2.3

Dienstverlening
en Beleid

BUR

Advisering AB ODR op
maandag 19 december

Ter bespreking.

Besproken.

-

2.4

Dienstverlening
en Beleid

TK

Advisering AB AVRI op
donderdag 22 december

Ter bespreking

Besproken.

-

2.5

Dienstverlening 22346 KK
en Beleid

Verlenging overeenkomst
inloop GGZ

De inloop GGZ is het meest
laagdrempelige aanbod voor
mensen met een Ernstige
Psychiatrische Aandoening (EPA).
Het betreft een preventieve en
curatieve voorziening zonder
indicatie ter voorkoming van
aanspraak op zwaardere
zorgvormen, zorgt voor
stabilisatie van de situatie en
voorkomt terugval. Het is in het
kader van de transformatie een
belangrijke voorziening.
De Inloopvoorziening heeft een
regionale functie. Het RIBWNijmegen Rivierenland verzorgt
deze functie voor zeven
gemeenten in regio Rivierenland.
De voorziening wordt gezamenlijk
gefinancierd.

1. Akkoord gaan met verAkkoord.
lenging van de Overeenkomst ‘Inloop GGz 2016 –
RIBW Nijmegen &
Rivierenland’ door middel
van vaststelling van een
Addendum.
2. Instemmen met het doorrekenen van de loon- en
prijsbijstelling die wordt
ontvangen op het Wmobudget vanuit het Rijk
conform de meicirculaire
2016 in het tarief voor
Inloop GGz voor kalenderjaar 2017, hetgeen een
indexatie van +1,66%
betekent, waardoor het
totaaltarief namens de
zeven deelnemende
regiogemeenten € 2.966,04
per uur openstelling per
week op jaarbasis (P); tot
een maximum van €
174.996,50 per jaar voor
openstelling op 5 locaties,
bedraagt.
3. Instemmen met mandaatverlening aan de heer
Wammes van Regio
Rivierenland en mevrouw
Van Hal van de gemeente
West Maas en Waal voor
het verrichten van (rechts)
handelingen en het nemen
van besluiten die samenhangen met de voorbereiding en afwikkeling van de
verlenging van ”Overeen-
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komst Inloop GGz 2016 –
RIBW Nijmegen &
Rivierenland” voor
kalenderjaar 2017;
Voorgesteld besluit aan de
burgemeester:
4. De burgemeester machtigt
mevrouw E.J. van Hol,
inkoopadviseur bij de
gemeente West Maas en
Waal voor ondertekening
van dit addendum ter
verlenging van de
Overeenkomst voor 'inloop
GGZ 2016 – RIBW
Nijmegen & Rivierenland”.
2.7

Dienstverlening 16071 TK
en Beleid

Evaluatie beleid- en
beheerplan Wegen

Op 13 december 2013 is het
beleid- en beheerplan Wegen
2014 - 2018 vastgesteld. In het
beleidsplan is tevens opgenomen
dat een evaluatie gehouden zal
worden om bij te kunnen sturen.
Deze evaluatie 'update
wegbeheer areaal Neerijnen' is
uitgevoerd.
Naar aanleiding van deze
evaluatie hebt u tijdens de
voorjaarsnota ingestemd met een
verhoging van het budget Wegen.
Hierbij gaat het om een verhoging
van het structureel groot
onderhoudsbudget met €
250.000,-.Tevens is besloten
jaarlijks € 250.000,- beschikbaar
te stellen middels een
bestemmingsreserve voor de
opvang van kapitaallasten ten
behoeve van de rehabilitatie van

Het bijgevoegde voorstel aan de
Akkoord.
Raad aanbieden ter besluitvorming. Graag in het Raadsvoorstel
duidelijker weergeven dat het
uitstellen van rehabilitatie van
wegen fors nadelig werkt op de
uitgaven van onderhoud.
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de wegen.
Op basis van de evaluatie 'update
wegbeheer areaal Neerijnen' is
een meerjarenplanning voor de
rehabilitatie van de Wegen en een
meerjarenplanning groot
onderhoud wegen opgesteld, die
aansluiten op de beschikbare
budgetten.
Voor nadere informatie over de
evaluatie en meerjarenplanningen
wordt verwezen naar de bijlagen.
Korte samenvatting van het besluit
bedoeld voor publicatie.
In dit voorstel is ook de
gladheidsbestrijding c.q. het
strooibeleid opgenomen.
2.8

Dienstverlening 18555 TK
en Beleid

Openbare Verlichting

Op 29 oktober 2013 is het beleid- Het bijgevoegde voorstel aan de
Akkoord.
en beheerplan Openbare
Raad aanbieden ter besluitvorming.
Verlichting 2014-2023 vastgesteld.
Hierin was onder andere
opgenomen dat in 2016 alle SONlampen worden vervangen en dat
er een onderzoek wordt gedaan
naar het type verlichting dat kan
worden toegepast. Op het
moment van vaststelling van het
beleidsplan was het toepassen
van LED-verlichting voor de
gemeente Neerijnen nog niet
rendabel.
Het onderzoek heeft inmiddels
plaatsgevonden en uit de
resultaten blijkt dat het vervangen
van de SON-lampen door LEDverlichting sterk de voorkeur heeft
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omdat het toepassen van LEDverlichting m.n. financieel
voordeliger is. Het voorstel is om
binnen de bebouwde kommen van
de gemeente Neerijnen de
openbare verlichting te vervangen
door LED-verlichting.

