Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 15 november 2016 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 8
november 2016

0.2

Secretaris

–

Uitnodigingen:
*Excursie naar Markthal
Amersfoort op 24 november
om 14.30 uur

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

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

-

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– College is verhinderd.

-

*VNG: Uitnodiging BALV op
woensdag 30 november
0.3

Secretaris

–

KK

1.1

Bedrijfsvoering

18063 BUR

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

– College is verhinderd.

Stuurgroepvergadering
Veiligheidshuis Gelderland
Zuid op donderdag 17
november.

Instemmen met de advisering.

Akkoord.

-

Advies commissie bezwaar- Tegen het besluit van B&W d.d. 1
schriften verzoek Wet her- april 2016 (verzonden 4 april
gebruik overheidsinformatie 2016) op een verzoek op grond
van de Wet hergebruik
overheidsinformatie (Who) is een
bezwaarschrift ingediend.
Behandeling van het
bezwaarschrift door de commissie
bezwaarschriften vond plaats op

Het advies van de commissie
Akkoord.
bezwaarschriften over te nemen en
het bezwaarschrift niet ontvankelijk
te verklaren en geen vergoeding
van proceskosten toe te kennen.
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17 augustus 2016. Het college
van B&W neemt het advies van de
commissie bezwaarschriften over.
1.2

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening 18050 BUR
en Beleid

2.2

Dienstverlening
en Beleid

21690 RV

KK

Informatiebrief dekkingspercentage tarieven

Het college besluit om via een
informatienota de raad nadere
informatie te verstrekken over de
hooge van dekkingspercentage
van gemeentelijke tarieven.

De informatienota Dekkingspercen- Akkoord.
tage heffingen vast te stellen en
aan de raad beschikbaar te stellen.

Uitspraak inzake het beroep Op 6 oktober 2016 heeft de
Kennis te nemen van de uitspraak.
Grotestraat 27 te Varik
rechtbank uitspraak gedaan. De
rechtbank heeft het beroep
gegrond verklaard, het bestreden
besluit vernietigd en het primaire
besluit herroepen. De rechtbank
heeft aangegeven dat er aan de
last is voldaan. Gelet op de
overwegingen behoeft er geen
hoger beroep te worden
ingestemd bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Er dient over te worden
gegaan tot terugbetaling van de
proceskosten conform in de
uitspraak is bepaald.

Akkoord.

Managementrapportage
GGD t/m juni 2016

Kennis van genomen.

De GGD Gelderland Zuid
presenteert haar
Managementrapportage die laat
zien hoe de productieontwikkeling
was in het eerste half jaar van
2016, hoe de inkomsten en
uitgaven zich verhouden tot de
begroting en hoe de personele
bezetting en het ziekteverzuim
waren. De productie en het
financiële resultaat van 2016 zijn
geraamd voor het gehele jaar. De

Kennis te nemen van de
Managementrapportage van GGD
Gelderland-Zuid t/m juni 2016.
Deze Managementrapportage is in
oktober jl. vastgesteld door het AB
van de GGD Gelderland-Zuid.
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-

Deze kwestie wordt besproken in
het overleg met de ODR.

-

raming heeft betrekking op Veilig
Thuis en op de overige GGDtaken. In juni 2016 heeft de
gemeenteraad ingestemd met een
begrotingswijziging 2e helft 2016
GGD Gelderland-Zuid, Veilig
Thuis. Deze middelen zijn
aangevraagd nadat uit inspecties
bleek dat de kwaliteit van Veilig
Thuis Gelderland-Zuid op diverse
onderdelen niet voldeed waarop
een verbeterplan werd ingesteld.
2.3

Dienstverlening 18060 KK
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd

2.4

Dienstverlening 18053 BUR
en Beleid

2.5

Dienstverlening 17995 TK
en Beleid

Op 17 november vindt het
Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd klaar. In deze nota
wordt u hierover geadviseerd.

Kennis van genomen.

-

Uitspraak inzake het beroep Het beroep van eiseres is gegrond Kennis te nemen van de uitspraak.
Weiweg 7a te Varik
verklaard. Het geroep was gericht
tegen de beslissing op bezwaar
van 21 januari 2016 waarbij de
rechtbank:
1. het besluit van 16 juli
2015, tot oplegging van
een last onder dwangsom,
heeft vernietigd en zelf in
de zaak heeft voorzien;
2. de beslissing op bezwaar
van 7 juli 2016, waarbij
het besluit van 15 maart
2016 tot invordering van
een verbeurde dwangsom
in stand heeft gelaten,
heeft vernietigd.

Kennis van genomen.

-

WP Tinnegieter 2b Hellouw

Akkoord.

Het wijzigingsplan, Buitengebied
Neerijnen, wijziging Tinnegieter 2b
Hellouw, is ongewijzigd
vastgesteld.

Advisering voor kennisgeving aan
te nemen.

Het wijzigingsplan, Buitengebied
Neerijnen, wijziging Tinnegieter 2b
Hellouw ongewijzigd vaststellen
conform het wijzigingsplan.

Deze kwestie wordt besproken in
het overleg met de ODR.
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2.6

Dienstverlening 17937 TK
en Beleid

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Deltailniveau
MIRT-verkenning Varik
Heesselt en HWBP-verkenning Tiel Waardenburg

Gemeente Neerijnen heeft in
nauwe samenwerking en
afstemming met Provincie
Gelderland, Waterschap
Rivierenland en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
MIRT-verkenning Varik Heesselt
en HWBP-verkenning Tiel
Waardenburg vastgesteld.
Voor beide projecten wordt een
uitgebreide m.e.r.-procedure
doorlopen. De m.e.r.-procedure
zorgt ervoor dat de milieugevolgen
van een plan in beeld worden
gebracht voordat er een besluit is
genomen. De NRD markeert de
start van de m.e.r.-procedure en
beschrijft de achtergrond, het doel
en de aanpak van het proces dat
uiteindelijk moet leiden tot een
besluit over de dijkverbetering Tiel
– Waardenburg en eventuele
rivierverruiming Varik Heesselt in
het kader van de m.e.rprocedure.

1. Notitie Reikwijdte en Detail- Akkoord.
niveau conform concept
vaststellen.
2. Reactienota conform
concept vaststellen.
3. Publicatie Staatscourant,
Provinciaal blad,
Nieuwsblad Geldermalsen
en Stad Tiel conform
concept vaststellen en
vrijgeven.
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2.7

Dienstverlening 21001 TK
en Beleid

Anterieure overeenkomst
Windmolenpark Deil

Het college wordt gevraagd in te
Instemmen met de Anterieure
Akkoord.
stemmen met de Anterieure
overeenkomst Windmolenpark Deil
overeenkomst Windpark Deil
tussen gemeenten Neerijnen,
Geldermalsen, de provincie en de
ontwikkelende partijen van het
windpark met daarin:
– wederzijdse verplichtingen in het
planproces
– de kosten die ontwikkelaars aan
de gemeenten vergoeden voor
plankosten
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– uitgangspunten ten aanzien van
afwikkeling en verhaal van
planschadeclaims,
– wijze van aanvragen van de
omgevingsvergunning (en betaling
leges) in Neerijnen,
– bijdragen van ontwikkelaars in
het omgevingsfonds,
– rechten en plichten in het kader
van overdracht en beëindiging.

