Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 14 februari 2017 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)

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

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 7 februari Voorstel tot vaststellen
2017
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

-

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

*Presentatie oplossingsrichtingen Waterveiligheid
en uitgangspunten gebiedsvisie op dinsdag 14 februari
om 19.30 uur in Varik.

– Wethouder Kool is gezien de
korte termijn van uitnodiging
verhinderd.

*Provinciaal Jaarcongres:
'Gelderland Ziet ruimte' op 7
juni
– Burgemeester en wethouder
Kool zijn reeds aangemeld.

2.1

Dienstverlening –
en Beleid

TK

Regionaal Portefeuillehoudersoverleg wonen op
dinsdag 14 februari om
15.30 uur.

Advisering op de
vergaderstukken.

Kennis nemen van de advisering.

Kennis van genomen

-

2.2

Dienstverlening –

RV/TK

Vergaderstukken speer-

Advisering op de

Kennis nemen van de advisering.

Kennis van genomen, als

-

en Beleid

puntberaad AgriBusiness op vergaderstukken.
dinsdag 14 februari om
14.00 uur.
TK

Algemeen Bestuur AVRI op Advisering op de
donderdag 16 februari om 9 vergaderstukken.
uur in Geldermalsen.

onderwerp op de agenda van Agri
Business wordt door Neerijnen
voorgesteld het VAB beleid op te
nemen.

2.3

Dienstverlening –
en Beleid

2.4

Dienstverlening 19860 BUR
en Beleid

Beslissing op de Bezwaar- Het college heeft besloten om het
schriften zaak Buitenweg 25 besluit van 11 maart 2016, waarbij
te Haaften.
een verzoek om verlenging van de
begunstigingstermijn wordt
afgewezen en af te zien van de
invordering van de van
rechtswege verbeurde dwangsom,
in stand te laten en het besluit van
28 april 2016, waarbij een van
rechtswege verbeurde dwangsom
wordt ingevorderd, met aanvulling
van de motivering, in stand te
laten.

1. Het bestreden besluit van
11 maart 2016, contrair met
het advies van de commissie bezwaarschriften, in
stand te laten.
2. Het bestreden besluit van
28 april 2016, contrair met
het advies van de commissie bezwaarschriften en
met aanvulling van de
motivering, in stand te
laten.

2.5

Dienstverlening 21001 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
en ontwerp (omgevings)vergunningen Windpark
Deil.

1. Kennis nemen van een
Akkoord.
akkoord gaan met de Nota
inspraak en vooroverleg
Windpark Deil.
2. Het ontwerp van het bestemmingsplan “Windpark
Deil” met alle bijbehorende
ontwerpstukken (MER,
omgevingsvergunning,
andere aanhakende
vergunningen) gecoördineerd en in overeenstemming met artikel 3.31
Wro voor iedereen ter
inzage leggen.
3. De gemeenteraad
informeren door middels
van de informatienota.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
ontwerpbestemmingsplan “Windpark Deil”, het daarbij behorend
ontwerp-MER, de ontwerpomgevingsvergunning(en) en
eventuele ander aanhakende
ontwerpbesluiten gecoordineerd
ter inzage te leggen conform
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
Ordening en artikel 3:12
Algemene wet bestuursrecht.

Kennis nemen van de advisering.

Kennis van genomen.
Informatienota aan de raad
sturen.

-

Op basis van onduidelijkheid in
1
de juiste datum en het advies van
de bezwaarschriften commissie
wordt de dwangsom in stand
gelaten, maar wordt de hoogte
van de dwangsom bijgesteld tot €
2500,-.

2

2.6

Dienstverlening 19832 TK
en Beleid

Verzoek toestemmingsverklaring overdracht
rechten en plichten
windpark Deil.

Op 29 januari 2017 heeft Prodeon
B.V. toestemming gevraagd om
haar rechten en plichten over te
dragen aan Yard Energy Group
b.V. Yard Energy Group BV zal
ervoor tekenen de rechten en
plichten van Prodeon BV over te
nemen, waarbij de akkoordverklaring pas in werking treedt na
ondertekening van zowel de
gemeente(n) als Yard Energy
Group BV. Het college van
Neerijnen verleent hiervoor
toestemming.

1. Prodeon BV toestemming Akkoord.
te verlenen haar rechten en
plichten over te dragen aan
Yard Energie Group BV.
2. De akkoordverklaring te
ondertekenen.

1

2.7

Dienstverlening 19814 KK
en Beleid

Raadsvoorstel: Verordening De Participatiewet draagt de
Cliëntenparticipatie
gemeenteraad op bij verordening
Werkzaak Rivierenland.
regels vast te stellen over de wijze
waarop clienten worden betrokken
bij de ontwikkeling van beleid.
Met de voorgestelde verordening
wordt de clientenparticipatie bij de
beleidsontwikkeling vormgegeven
op het niveau van de Werkzaak.

In te stemmen met de conceptAkkoord.
verordening clientenparticipatie
Werkzaak Rivierenland en deze ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.

1

