Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 14 maart 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)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

B&W besluitenlijst 7 maart
2017

0.2

Secretaris

–

Uitnodigingen:
1.Zang- en toneeluitvoering
door Toneelvereniging De
Gulle Lach op zaterdag 18
maart om 19.30 uur in Varik.

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.

-

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1. Wethouder verwoert zal
aanwezig zijn.

2.Conferentie Proeftuinen
op maandag 27 maart van
13 tot 17 uur in Den Haag.

2. College verhinderd.

3.Bijeenkomst strategische
visie Ziekenhuis
Rivierenland op donderdag
6 april om 15.00 uur in Tiel.

3. College verhinderd.

4.Dag van de Gelderse
Gemeenten op maandag 10
april in Montferland.
5.Ronde Tafelbijeenkomsten door Kinggemeenten
op 11 april en 18 mei om 16
uur in Utrecht.

4. Burgemeester zal aanwezig
zijn.

5. College verhinderd.

1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening 22519 KK
en Beleid

2.2

22540 JA

Dienstverlening 17267 TK
en Beleid

Jaarverslag Archiefbeheer.

Het college brengt eenmaal per
jaar verslag uit aan de raad over
het gevoerde beleid ten aanzien
van de zorg voor de archiefbescheiden en de kosten die
hieraan verbonden zijn. Het
Jaarverslag Archiefbeheer 2016
wordt hierbij ter vaststelling
aangeboden.

1. Het jaarverslag
Akkoord.
Archiefbeheer 2015 vast te
stellen.
2. Het jaarverslag met
informatienota aan te
bieden aan de raad.

Aanvraag leefbaarheidsfonds buurtvereniging
Zennewijnen.

Vanuit leefbaarheidsfonds worden
ideeën ondersteund die de
kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen
op het fonds voor ondersteuning,
begeleiding en/of een financiële
bijdrage om de leefbaarheid in
dorp of buurt te verbeteren.
Buurtvereniging Zennewijnen
vraagt een financiële bijdrage voor
het duurzaam maken van het
buurthuis. Het buurthuis vervult
een sociale functie binnen de
gemeenschap.

In te stemmen met het verzoek een
financiële bijdrage van € 12.400
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
aanschaf van een elektrische
verwarming in het buurthuis van
Zennewijnen.

Nota van Uitgangspunten
Binnen de MIRT-verkenning Varikgebiedsvisie Varik-Heesselt. Heesselt / Tiel-Waardenburg wordt
gezocht naar de beste oplossing
voor de hoogwaterveiligheidsopgave. Daarnaast wordt een
gebiedsvisie met een uitvoeringsprogramma voor Varik-Heesselt
opgesteld. Als eerste stap voor het
opstellen van de gebiedsvisie
heeft het college de Nota van
Uitgangspunten vastgesteld.

1. De Nota van Uitgangspunten voor de gebiedsvisie
vast te stellen.
2. De gemeenteraad hierover
informeren middels de
raadsinformatienota.

Positieve grondhouding tav de
aanvraag. Bij voldoende
cofinanciering akkoord.

-

-

Veel inwoners van Ophemert zijn
lid van de buurvereniging.
Daarnaast vertrouwt het college
erop dat de gemeente Tiel ook
financieel bijdraagt. Wethouder
Krook zoekt contact met de
portefeuillehouder in Tiel.
Ook Burgerweeshuis heeft een
bijdrage toegezegd.

Akkoord.
Opnemen in de nota dat de
keuze van de variant aan de
Stuurgroep is en dat de
gebiedsvisie volgend is.
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2.4

Dienstverlening 20383 TK
en Beleid

Ontwerp afwijkingenbeleid
Kruimelregeling 2017.

2.5

Dienstverlening en Beleid

Reactie op advies
ondernemingsraad over
herindelingsontwerp GNL.

BUR

Het college heeft besloten een
nieuwe ontwerp Kruimelregeling
2017 vast te stellen om initiatiefnemers de mogelijkheid te bieden
tot afwijking van bouw- en
gebruiksregels van bestemmingsplannen in de gemeente
Neerijnen.

1. De ontwerp KruimelAkkoord.
regeling 2017 vast te
stellen en daarmee de
Afstemmen GNL en de duur
Kruimelregeling 2013 te
Kruimelregeling.
vervangen.
2. De ontwerp Kruimelregeling 2017 gedurende
zes weken ter inzage te
leggen en daarmee een
ieder de mogelijkheid te
bieden een zienswijze in te
dienen tegen deze
regeling.
Kennis nemen van de reactie van de
ondernemingsraad over het
herindelingsontwerp GNL.

2

Kennis van genomen en met
bestuurlijke reactie sturen aan de
griffie.

