Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 16 januari 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:

Nr.

0 = Algemeen/BMO
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries

(BUR)

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

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 9 januari
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Bestuurlijk minicongres
omgevingsveiligheid 1 feb.,
Apeldoorn.

– vka

– Bijeenkomst jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
Gelderland 31 jan., Ede.

– vka

– Biobeurs Gelders Kennisnetwerk Voedsel 17 + 18
jan., Zwolle.

– vka

– Nieuwjaarsbijeenkomst
Bouwsociëteit 26 jan.,
Culemborg.

– vka

– Nieuwjaarsbijeenkomst
Prorail 18 jan., Utrecht.

– vka

– Opening Toeristisch

– wethouder Andriesse en

Seizoen 16 mrt.,
Zaltbommel.

wethouder Verwoert

– 30-jarig bestaan OVN 20
feb., Tuil.

– burgemeester en wethouder
Kool. Vooraf, in overleg met
bestuurder, melden aan OVN en
eigenaar feestlocatie dat
aanwezigheid van college geen
toezegging of instemming
impliceert over de wensen op
betreffende locatie.

2.1

Dienstverlening 23078 TK
en Beleid

Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen.

In juli 2017 heeft de
gemeenteraad ingestemd met een
aangepaste beheerverordening
begraafplaatsen. Bij deze
beheerverordening hoort een
uitvoeringsbesluit. In het
uitvoeringsbesluit staan de nadere
regels omtrent indeling van de
graven, grafbedekking,
gedenktekens, maatvoering en
grafbeplanting opgenomen.

Instemmen met het
Uitvoeringsbesluit Algemene
Begraafplaatsen
gemeente Neerijnen.

2.2

Dienstverlening 23145 TK
en Beleid

Zonnepark Marijkestraat
Haaften.

Het college werkt vooralsnog niet
mee aan de aanleg van een
zonnepark van 2 ha langs de
Marijkestraat te Haaften.

1. Indien er een verzoek komt om
1. Akkoord
het bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, veegplan 2017, te
herzien om een zonnepark aan de
Marijkestraat 14 te Haaften
mogelijk te maken, hierover nog
geen standpunt innemen omdat er
nog geen goede uitgangspunten
zijn voor aanleggen van
zonneparken binnen het
grondgebied van de nieuwe
gemeente ‘West Betuwe’.
2. Binnen het West Betuws beraad
bespreken om de aanvragen
zonneparken e.d. op een gelijke
wijze gezamenlijk centraal af te
handelen.

Akkoord

2. Akkoord, met aandacht voor
ambitie West Betuwe
energieneutraal in 2030 en hoe
en waar eventuele realisatie
plaats kan vinden.

–

1

2.3

Dienstverlening 18496 TK
en Beleid

Uitwerking maatregelen
begraafplaatsen Tuil en
Waardenburg

Op 6 juli 2017 heeft de
gemeenteraad van Neerijnen het
voorstel “Vervolg pilots
begraafplaatsen Tuil en
Waardenburg” vastgesteld. Deze
voorstellen zijn nu verder
uitgewerkt tot maatregelen. De
gemeenteraad stelt de
maatregelen voor begraafplaatsen
Tuil en Waardenburg vast.

1. In te stemmen met de uitvoering Akkoord
van verschillende uitgewerkte
maatregelen op de begraafplaatsen
Tuil (oud en nieuw) en
Waardenburg die als voorstel in het
raadsbesluit “Vervolg pilots
begraafplaatsen Tuil en
Waardenburg”van 6 juli 2017 waren
opgenomen.

