Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 16 augustus 2016 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen.
Aanwezig:
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder K. Krook
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

21439

0.2

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

15966

1.2

Bedrijfsvoering

15961

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst 9 augustus
2016.

Vaststellen besluitenlijst

Akkoord.

Uitnodiging voor een
inspiratiebijeenkomst op vrijdag
16 september 2016 met als
thema “Groene en Oranje
bakens langs de Waal '.

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

College is verhinderd.

Wethouder
Krook

Vangnetuitkering 2016.

1. De raad voor te stellen kennis te
Akkoord.
nemen van de analyse van oorzaken
van het budgettekort bijstandsuitgaven Portefeuillehouder heeft schriftelijk
in het kader van de aanvraag
akkoord gegeven.
Vangnetuitkering Participatiewet over
2016.
2. De raad voor te stellen in te stemmen
met de maatregelen die worden
genomen om tot tekortreductie van de
bijstandsuitgaven te komen zoals
vastgelegd in het advies Vangnet van
Werkzaak van 5 juli 2016.

Wethouder
Krook

Zienswijze jaarstukken 2015 en
programmabegroting 2017
Werkzaam Rivierenland.

1. Aan de raad voor te stellen aan het
Dagelijks Bestuur Werkzaak
Rivierenland geen zienswijze kenbaar

Akkoord.
Portefeuillehouder heeft schriftelijk
akkoord gegeven.

BP

te maken inzake de jaarstukken 2015.
2. Aan de raad voor te stellen aan het
Dagelijks Bestuur van Werkzaak
Rivierenland geen zienswijze kenbaar
te maken inzake de
programmabegroting 2017.
2.1

Dienstverlening 15972
en Beleid

Wethouder
Kool

Vergunningsaanvraag bouw- en 1. Kennis te nemen van bijgevoegde
woonrijp maken plangebied
adviezen van de ODR en Geofox;
Haaften-Noord.
2. Instemmen met het mitigatieplan en
geen ontheffing Flora- en faunawet
aanvragen;
3. Besluiten dat voor het project geen
omgevingsvergunning nodig is.

Akkoord.

2.2

Dienstverlening 21397
en Beleid

Wethouder
Kool

Mobiliteit Regio Rivierenland

€ 3.600,- structureel in de begroting
opnemen t.b.v. het opstellen en
uitvoeren van het regionaal
Mobiliteitsplan

Akkoord.

Akkoord.

Controller vragen navraag te doen
welke uitgaven onder het
investeringsfonds kunnen worden
gedaan. Nu is er sprake van een
omslachtige procedure.

2.3

Dienstverlening 21396
en Beleid

Wethouder
Kool

Verkeerssluis Kapelstraat
Ophemert

Aanwezige verkeerssluis in de
Kapelstraat te Ophemert handhaven

2.4

Dienstverlening 20760
en Beleid

Wethouder
Andriesse

VV Ophemert

1. Gemeenteraad, in afwijking van de
Akkoord.
beleidsregels cluster “Sport, onderdeel Raadsvoorstel opstellen en zenden
buitensport” voorstellen een
aan griffie.
gemeentelijk subsidie van € 15.000,00
beschikbaar te laten stellen aan v.v.
Ophemert voor het realiseren van een
ruimte voor opslag van materialen,
verzorgingsruimte en verbetering van
de toegang van het sportpark.
2. Het subsidiebedrag van €15.000,00
toekennen aan v.v. Ophemert als
voorschot op de te zijner tijd,
respectievelijk 2023 en 2025 aan te
vragen subsidie voor renovatie van 2
velden
3. De beschikbaarstelling en de dekking
van de subsidie van € 15.000,00 ten

Participatietrede 1.

laste van de bestemmingsreserve
Buitensportaccommodaties te brengen
via een begrotingswijziging

