Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 14 november 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 J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(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 7
november 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
Diverse uitnodigingen.
-Dag van de Lokale
Democratie op vrijdag 17
november in Nieuwegein.
-Bijeenkomst PJG op
vrijdag 17 november van 14
tot 17 uur in Heelweg.
-Regionale
raadsbijeenkomst
“Ruimtelijke Strategische
Visie”op woensdag 22
november om 20 uur in
Zaltbommel.
-Heropening buurthuis
Zennewijnen op vrijdag 24
november om 20:00 uur.
-VNG congres Gemeente
financiën 2017 op maandag
27 november in Utrecht.
-Congres “Geen plastic naar
zee”van de vereniging van

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– collegeleden zijn al aangemeld

–

– vka
– wethouder Kool

– wethouder Krook
– vka
– vka

Riviergemeenten op 30
november van 13 tot 17 uur
in Scheveningen.
-Bedankkaart van
Samenloop voor Hoop
Neerijnen 2017.
-Bestuurlijke bijeenkomst
Steengoed Benutten en
bijeenkomst planschade dd
7 december 2017 in Ede.
-Feestelijke bijeenkomst
huurders Haaften-Noord
Kulturhus Haaften dd 28
november 2017.
-Schoolkorendag op 23
november 2017 in
Geldermalsen.
– Congres Energy Island dd
8 december op Goeree
Overflakkee.
– Lezing “Nederlanders in
Parijs” dd 16 november
2017.
–Finale Rivierenland
Klassiek dd 19 november
2017 in het Stroomhuis.
-Opening Steunpunt
Rivierenland AmbulantJeugd-Gezin
Ontmoetingscentrum op 16
november in Tiel.

1.1

Bedrijfsvoering

23153/ RV/
25678 TK

Aankoop aandelen bij
Woningnet door De Goede
Woning Neerijnen.

– vka
– wethouder Kool

– wethouder Kool

college is verhinderd vanwege
raadsvergadering (graag
afmelden met reden van
verhindering)
– vka
– vka
– vka, college is niet aanwezig, is
op zondag
– college is verhinderd

Voor de woonruimteverdeling is
Woningbouwvereniging De Goede
Woning Neerijnen (DGWN) vanaf
1 januari 2016 aangesloten bij
Woongaard. Woongaard werkt via
de automatisering van Woningnet
NV. Het is gebruikelijk dat

1. Een positief akkoord te geven
aangaande de aanschaf van
aandelen door DGWN bij
Woningnet NV.

1. akkoord

2. De burgemeester voor akkoord
te laten tekenen.

2. burgemeester heeft getekend

nvt

woningbouwcorporaties aandelen
hebben bij Woningnet. DGWN
wenst ook een klein aantal
aandelen af te nemen en vraagt
om een positieve zienswijze.
2.1

Dienstverlening 23059/ TK
en beleid
25358

OWP Graaf Reinaldweg 2a
te Hellouw.

Het college legt het ontwerp
wijzigingsplan voor Graaf
Reinaldweg 2a te Hellouw ter
inzage. De wijziging betreft de
vormverandering van het
bouwvlak van dit agrarisch bedrijf.

1. Het ontwerp wijzigingsplan,
akkoord
Buitengebied Neerijnen, wijziging
Graaf Reinaldweg 2a te Hellouw ter
inzage leggen nadat de
geactualiseerde
planschadeovereenkomst
ondertekend is.

2.2

Dienstverlening 22550/ JA
en beleid
25652

Vergadering BO/AB
Regionaal Archief
Rivierenland.

Kennis nemen van de
vergaderstukken voor de BO/AB
vergadering van 16 november
2017.

Instemmen met vaststelling van de
Archiefverordening regionaal
Archief Rivierenland 2017.

1. akkoord

Instemmen met het
vergaderschema voor 2018.

2. akkoord

Kennisnemen van de overige
stukken en de vergaderingen voor
het jaar 2018 laten opnemen in de
agenda’s.

3. vka

2.3

Dienstverlening 22537/ TK
en beleid
25634

Algemeen Bestuur Avri op
16 november 2017.

Informatienota over de
vergadering van AB Avri.

2.4

Dienstverlening 23271/ JA
en beleid
25677

Aankondiging voorgenomen
fusie Stichting Fluvium en
Onderwijsgroep Spoenk
(verklaring van geen
bezwaar mbt
statutenwijziging).

Stichting Fluvium heeft
aangegeven een fusie aan te
willen gaan met Stichting
Onderwijsgroep Spoenk. Aan de
colleges van de gemeenten
Geldermalsen, Neder Betuwe en
Neerijnen wordt gevraagd een
advies te geven over de
voorgenomen fusie op grond van
de fusie-effectrapportage (FER).
Uit de effectrapportage blijkt dat
de gemeenten een positief advies

2

Kennisnemen van de
Vka.
agenda van het Algemeen Graag nadere toelichting aan pfh
Bestuur Avri en overnemen op geldlening van 8,7 mlj.
ambtelijke advies.
1. Positief advies te geven over de
voorgenomen fusie van Stichting
Fluvium en Stichting
Onderwijsgroep Spoenk.

1. akkoord

2. In te stemmen met de
informatienota.

2. akkoord

nvt

kunnen geven.
2.5

Dienstverlening 23316/ KK
en Beleid
25683

Verzoek bijdrage voor
verbetering pr en
communicatie door
verbetering website en
social media.

Vanuit het 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 en buurt te
verbeteren. Het bestuur van
studiekring Haaften vraagt
ondersteuning bij het
toekomstbestendig maken van de
stichting en nieuwe (jongere)
doelgroepen. Het bestuur wil
graag ondersteuning van een
professionele organisatie en een
bijdrage voor de aanschaf van
audiovisuele apparatuur. Het
verzoek wordt toegewezen.

1. Instemmen met het verzoek voor
professionele ondersteuning voor
de studiekring Haaften en hiervoor
een budget van 6.000,00 euro
beschikbaar te stellen.

Aanhouden.
Juridisch toetsen op voldoen aan
spelregels m.n. cofinanciering
professionele ondersteuning.

2. Instemmen met het beschikbaar
stellen van een budget van
1.200,00 voor audiovisuele
apparatuur.

2.6

Dienstverlening 22953/ KK
en Beleid
25708

Stand van zaken
vestigingsplaatsonderzoek
Varik.

Start vestigingsplaatsonderzoek
diensten- en productencentrum
Varik.

Kennis nemen van start
vestigingsplaatsonderzoek
diensten- en productencentrum
Varik.

vka

2.7

Dienstverlening 22326/ KK
en Beleid
25572

Beleidsplan GGZ
Beschermd Wonen &
Maatschappelijke Opvang
2018-2020.

Gemeenten staan voor de
uitdaging om ondersteuning voor
inwoners met een psychiatrische
achtergrond meer lokaal in dorpen
en bij mensen thuis te gaan
organiseren. Op basis van de
Wmo2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor beschermd
wonen en maatschappelijke
opvang. In de huidige situatie
wordt er gewerkt met
centrumgemeenten die de regie
hebben, De richting voor de
komende jaren is om mensen met

1. In te stemmen met het
Beleidsplan GGZ Beschermd
Wonen en Maatschappelijke
Opvang 2018-2020.

1. akkoord

2. Bijgaand raadsvoorstel en
overzicht van voorstellen aan te
bieden aan de gemeenteraad.

2. akkoord

1

een psychiatrische achtergrond zo
zelfstandig als mogelijk te laten
wonen en leven. Deze
ontwikkeling gaat samen met de
decentralisatie van bevoegdheden
en bijbehorende middelen van
centrumgemeenten Nijmegen
naar individuele gemeenten in
2020.
de VNG en het ministerie van
VWS hebben afgesproken dat
gemeenten uiterlijk op 31
december 2017 hiervoor een
meerjarenplan hebben.
Voorliggend beleidsplan is het
meerjarenplan zoals gevraagd
door het Rijk. Het college biedt
aan de gemeenteraad een
raadsvoorstel aan om dit
beleidsplan te laten vaststellen.
2.8

Dienstverlening
en beleid

TK

Speerpuntberaad Economie Informatienota mbt
en Logistiek.
speerpuntberaad Economie en
Logistiek dd 14 november 2017.

Kennis te nemen van het ambtelijk
advies.

vka

