Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 13 november 2018 om 10.30 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV)
(JA)
(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

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 6
november 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1.1

Bedrijfsvoering

24211 RV

–

– Gelders Sportgala 2018
11 dec. Apeldoorn

– vka

– Werkconferentie
Nederland veranderd/t
3 dec. Rotterdam

– vka

Auditplan 2018 en memo
bevindingen 1e interimcontrole

Het college heeft kennisgenomen
van het concept auditplan van
Deloitte ten behoeve van de
jaarrekening 2018 en van de
bevindingen naar aanleiding van
de interim-controle 2018.

1. Kennis nemen van het auditplan
en doorsturen naar de auditcommissie ter bespreking.

1. vka

2. Kennis nemen van de
bevindingen 1e interim controle en
deze doorsturen naar de
auditcommissie ter bespreking.

2. vka

1

informatienota met auditplan en
bevindingen aanbieden aan
auditcommissie

2.1

Dienstverlening 22420 BUR
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/jeugd 15 november
2018

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/jeugd 15 november 2018.

Kennis nemen van de agenda
Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/jeugd 15 november 2018

vka

–

2.2

Dienstverlening 22445 BUR

Halfjaar rapportage inzet

Halfjaar rapportage inzet

Kennis nemen van de informatie-

Vka.

–

2.3

en Beleid

jongerenwerk in Neerijnen

jongerenwerk in Neerijnen.

nota halfjaar rapportage inzet
jongerenwerk in Neerijnen.

College heeft waardering voor de
werkwijze van de
jongerenwerkers in Neerijnen.

Dienstverlening 24094 TK
en Beleid

Definitief besluit m.b.t.
bezwaarschriften
verkeersbesluit afsluiting
Oude Bommelsestraat

Ten einde sluipverkeer zoveel
mogelijk te weren in de Dreef te
Est tussen Het Nieuwe Achterom
en De Hucht, heeft het college
een verkeersbesluit vastgesteld
voor het afsluiten van de Oude
Bommelsestraat in Ophemert voor
gemotoriseerd verkeer tussen de
Bommelsestraat en Elsevierstraat
en het ter plekke realiseren van
een (brom)fietspad. Tegen dit
verkeersbesluit zijn 13
bezwaarschriften ingediend. Deze
bezwaarschriften zijn op 31
oktober 2018 behandeld door de
Commissie voor bezwaarschriften
Neerijnen.

1. Het advies van de Commissie
voor bezwaarschriften over te
nemen en daarmee zes
bezwaarschriften niet ontvankelijk
te verklaren en de overige
bezwaarschriften ongegrond.

1. akkoord

2. Een definitief besluit te nemen
2. akkoord
om het bestreden besluit in stand te
laten.
3. Het verzoek voor vergoeding van 3. akkoord
de proceskosten af te wijzen.
4. De uitvoering van het
verkeersbesluit in heroverweging
aan te passen tot een afsluiting
door middel van bebording.

4. akkoord met inachtneming van
de genoemde kanttekeningen
met betrekking tot communicatie,
periodieke controles en evaluatie
van de uitgevoerde maatregel na
1 jaar.

Kennisnemen van de de stand van
zaken inzake voortgang
organisatie- en exploitatieopzet
voor de Burcht van Haeften, in
aansluiting op eerdere
informatienota van 21 september
2018.

Vka, aanvulling op informatienota
dat instandhoudingsbijdrage
jaarlijks wordt verlaagd en dat de
exploitatiebijdrage m.i.v. 2019 op
€0,-- wordt gesteld.

Wij adviseren het college om het
advies van de Commissie voor
bezwaarschriften over te nemen
en het bestreden besluit
(verkeersbesluit tot afsluiting van
de Oude Bommelsestraat) in
stand te houden. Tevens
adviseren wij het college om de
afsluiting uit te voeren door middel
van het plaatsen van bebording in
plaats van een fietssluis.
2.4

Dienstverlening
en Beleid

BUR

Burcht van Haeften

Na een periode van intensieve
samenwerking zijn belangrijke
stappen gezet om te komen tot
een oplossing voor de
exploitatietekorten van de Burcht
van Haeften.

