Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 15 augustus 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren
Afwezig:
Wethouder J. Andriessen
Wethouder J. Krook

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(JV)

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

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 25 juli
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld; loco-secretaris Schol –
was aanwezig

0.2

Secretaris

–

–

Diverse uitnodigingen.
Uitnodigingen:
1. Stichting Oude Gelderse
kerken: overdracht grote
kerk te Wageningen op
vrijdag 25 augustus om 15
uur.
2. Bijeenkomst ‘beschermd
wonen en maatschappelijke
opvang’ op woensdag 6
september van 19 tot 22 uur
in Nijmegen.
3. 40-jarig jubileum Van der
Beek Bedrijven op vrijdag 8
september van 17.30 tot
21.30 uur in Neerijnen.
4. 50-jarig jubileum Volleybalvereniging Haaften
Kwiek op vrijdag 15
september van 19.30 tot 22
uur in Haaften.
5. KLM Open op zondag 17
september vanaf 13.00 uur
in Spijk.
6. Themabijeenkomst
‘samen werken aan
veiligheid’ door Rijkswaterstaat op 1 november
van 16.15 tot 21.00 uur in
Arnhem
7. 40-jarig jubileum SV de
Waal Opijnen op zaterdag
26 augustus.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Blijvers- en duurzaamheidslening

Kennis te nemen van de
toezegging blijvers- en
duurzaamheidslening.

1.1

Bedrijfsvoering

23477 RV

BP

–
1. voor kennisgeving
aangenomen

2. wethouder Krook

3. burgemeester De Vries en
wethouder Kool

4. burgemeester De Vries

5. college is niet aanwezig bij
uitnodigingen op zondag
6. burgemeester De Vries en
wethouder Kool (uitnodiging
toevoegen in agenda’s)

7. burgemeester De Vries

Akkoord na tekstuele aanpassing --

1. akkoord
1. Het ‘handboek Openbare
Ruimte’ van juli 2017
(versie 2.4) als herziening
van het ‘programma van
eisen 2008’ vast te stellen.
2. Bij nieuwe anterieure over- 2. akkoord
eenkomsten het ‘handboek
openbare ruimte’ als bijlage
te laten opnemen.

--

2.1

Dienstverlening 23542 TK
en Beleid

Handboek beheer openbare Herziening van het handboek
ruimte
openbare ruimte. In dit advies
wordt voorgesteld om de versie
van juli 2017 (versie 2.4) vast te
stellen voor nieuwe projecten/
overeenkomsten.

2.2

Dienstverlening 23796 TK
en Beleid

PV Molenstraat 41b
Ophemert.

Het college van burgemeester en
wethouders werkt mee aan de
uitbreiding van de bestemming
bedrijf en de daarbinnen gelegen
bouwmogelijkheden voor het
bedrijf gelegen aan de
Molenstraat 41b te Ophemert.

Indien er een verzoek komt voor de Akkoord
herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017, voor het
bedrijf aan de Molenstraat 41b te
Ophemert

1

2.3

Dienstverlening 23647 TK
en Beleid

Subsidie monumenten 2017 Het college stelt subsidie
beschikbaar voor onderhoud aan
monumenten en maakt daarbij
gebruik van de middelen uit de
daarvoor bestemde reserve.

Voor het toekennen van
Akkoord
onderhoudssubsidie aan
monumenten in 2017, op grond van
de Subsidieverordening Cultuurhistorie Neerijnen 2013, 10.000,-onttrekken aan de reserve en deze
onttrekkingen opnemen in de
najaarsnota.

1

2.4

Dienstverlening 23776 TK
en Beleid

Gewijzigd vaststellen
wijzigingsplan woongebied
Haaften Noord

2.5

Dienstverlening 22564/ TK
en Beleid
22238

PV Bommelsestraat 73
Ophemert.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
wijzigingsplan “woongebied
Haaften-Noord” gewijzigd vast te
stellen. Aanleiding hiervoor is de
uitvoering van dit plan; een
gewijzigd aantal woningen
(passend binnen het moederplan)
en de positionering van garages
bij enkele woningen.
Er wordt op dit moment niet
meegewerkt aan nieuwe niet

1. Het wijzigingsplan “woongebied Haaften-Noord”
gewijzigd vast te stellen.
2. Conform artikel 6.12 lid 2
Wro geen exploitatieplan
vast te stellen.

1. Indien er een verzoek komt voor
een bestemmingsplanprocedure

1. akkoord

2. akkoord

Aanhouden tot na gesprek van
24/8 met burgemeester De Vries.

2

grondgebonden agrarische
activiteiten in het buitengebied van
Neerijnen.
Voor nieuwe ontwikkelingen in de
agrarische sector met betrekking
tot teeltondersteunende
voorzieningen zal onderzocht
worden of het wenselijk is om
hiervoor het beleid aan te passen.

2.6

Dienstverlening 23156/ TK
en Beleid
23858

Zienswijze actualisatieplan
Omgevingsverordening,
december 2017

De ingediende zienswijzen van
Provincie Gelderland heeft het
onze fusiepartners Geldermalsen
ontwerp Actualisatieplan
Omgevingsverordening, december en Lingewaal onderschrijven
2017 ter inzage gelegd en geeft
de mogelijkheid tot het indienen
van zienswijzen

Informatie uit het College/
Vragen Raad
Wethouder Kool is afwezig van 13
t/m 20 oktober a.s.
Rondvraag

waarmee het bestemmingsplan
Wethouder Kool ook uitnodigen
Buitengebied herzien wordt zodat
voor dit gesprek.
op de locatie Bommelsestraat niet
grondgebonden agrarische
activiteiten plaats kunnen vinden in
de vorm van aardbeienteelt op
teelttafels (teeltondersteunende
voorzieningen), hieraan op dit
moment nog niet meewerken.
2. Tegen de zonder vergunning
geplaatste kassen handhavend
optreden.
3. In overleg met Geldermalsen en
Lingewaal nagaan of er behoefte is
aan of mogelijkheden zijn voor het
opstellen van beleid voor
teeltondersteunende voorzieningen
in relatie tot al dan niet
grondgebonden agrarische
activiteiten en de impact op de
fysieke leefomgeving.
Akkoord met het indienen van de
zienswijzen.

