Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 13 februari 2018 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

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

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

Nr.

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Samenvatting

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst 6 februari Voorstel tot vaststellen
2018.
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld
–
2.2 Protocol melding calamiteiten
Wmo en Jeugdhulp: Aandacht
voor nadere afstemming en
uitwerking voor melden van
sociale calamiteiten.
N.a.v. 1.1 Afwikkeling kosten Avri
2016: Akkoord met informatienota
raad met tekstuele aanpassing

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

– Terugkomdag “Het Initiatief” 15 juni Emmen.
1.1

Bedrijfsvoering

15807 TK/
RV

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

Afwikkeling kosten AVRI
2016

–
– vka

Het college heeft ingestemd met
de voorgestelde afwikkeling
kosten 2016 van Avri (IBORTaken) en heeft besloten om, gelet
op de vorming van de nieuwe
gemeente West Betuwe, de
overeenkomst met Avri pro forma
op te zeggen. Neerijnen zal zich
inspannen om, voor zover
resultaten van de te houden

BP

1. Bevestigen aan Avri dat
ingestemd wordt met het voorstel
tot afwikkeling 2016 op
financieel/rekenkundige gronden
maar dat daarmee niet wordt
ingestemd met de onderliggende
uitgangspunten en methodieken.

1. akkoord

2. Te besluiten proforma de
Raamovereenkomst en DVO met

2. akkoord

onderzoeken en de andere
partners hiertoe ruimte bieden,
een takenpakket, in welke vorm
dan ook, uit te besteden aan Avri

Avri op te zeggen per 01.01.2019.
3. Aan Avri mede te delen dat,
afhankelijk van de resultaten van
het onderzoek naar de diverse
scenario's en financiële gevolgen
daarvan, in West Betuwe verband
wordt bezien welke rol voor Avri in
de toekomst mogelijk is en dat
Neerijnen zich in zal spannen ook
dan een takenpakket, in welke
vorm dan ook, aan Avri uit te
besteden.

3. akkoord

4. Bevestigen aan Avri dat de
4. akkoord
onderliggende verschillen van
inzicht ten aanzien resterende
geschilpunten betrokken worden bij
gesprekken over het al dan niet
ontstaan van frictiekosten en de
kosten van beëindiging van de
overeenkomst met Avri.
Uitgangspunt om nu in te stemmen
met de afwikkeling 2016 is dat Avri
die kosten minimaliseert c.q. tot €
0 reduceert.
5. Bovenstaande beslispunten via
de bijgevoegde brief aan Avri
kenbaar maken.
1.2

2.1

Bedrijfsvoering

21102 RV

Dienstverlening 22389 TK
en Beleid

Vaststellen Normenkader
2017.

Mandaat uitvoering
verordening Duurzaamheidslening Gemeente

5. akkoord
Tevens gemeenteraad informeren
(in afstemming met wethouder
Kool)

Het college heeft het normenkader
2017 vastgesteld. Het is een
inventarisatie van de interne
regelgeving die de accountant kan
betrekken bij de controle van de
jaarrekening 2017.

1. Vaststellen van het normenkader 1. akkoord
2017.

Op 1 februari 2018 heeft de
gemeenteraad de verordening
Duurzaamheidslening Gemeente

1. De teammanager
1. akkoord
Dienstverlening en Beleid mandaat
te verlenen voor de

2. De raad via een informatienota
kennis te laten nemen van het
normenkader 2017.

1

2. akkoord

1

Neerijnen.

2.2

Dienstverlening 23602 KK
en Beleid

Protocol melding calamiteiten Wmo en Jeugdhulp.

Neerijnen 2018 vastgesteld. Deze
duurzaamheidslening zorgt ervoor
dat inwoners tegen een laag
rentetarief geld kunnen lenen om
hun woning energiezuiniger te
maken. Voor een efficiënte
afhandeling van aanvragen wordt
mandaat verleend aan de
manager Dienstverlening en
Beleid met ondermandaat aan de
medewerker Dienstverlening en
Beleid.

taak/bevoegdheid tot het
behandelen, toewijzen en afwijzen
van een afvraag en intrekken van
een toewijzing van een
duurzaamheidslening.

In de regio Nijmegen is
geconstateerd dat een eenduidig
proces voor het melden van
calamiteiten Jeugdhulp en Wmo
ontbrak. Dit heeft geleid tot het
opstellen van een nieuwe
werkwijze en een proces voor de
regio Gelderland-Zuid. Voor het
proces rondom jeugdhulpcalamiteiten is een nieuw protocol
opgesteld. Hierin worden de
verhoudingen tussen de
Inspectie Gezondheid en Jeugd,
jeugdhulpaanbieders en
gemeenten helder. In het protocol
Wmo wordt de rol van aanbieder
en de gemeente verduidelijkt.
Daarnaast zijn werkprocessen
voor Jeugdhulp en Wmo zoveel
mogelijk gelijk getrokken. Deze
protocollen worden vastgesteld.

1. In te stemmen met het 'Protocol
melding calamiteiten/geweld
Jeugdhulp Gelderland-Zuid en
Mook en Middelaar’.

1. akkoord

2. In te stemmen met het herziene
'Protocol Wmo meldingen
calamiteiten/geweld bij de
verstrekking van een voorziening
Wmo 2015 Gelderland-Zuid en
Mook en Middelaar'.

2. akkoord

2. De medewerker Dienstverlening 2. akkoord
en Beleid ondermandaat te
verlenen voor de taak/bevoegdheid
tot het behandelen, toewijzen en
afwijzen van een aanvraag en
intrekken van een toewijzing van
een duurzaamheidslening.
–

