Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 16 juli 2018 om 10.00 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(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 10 juli
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Aan de slag met de
omgevingswet 10 sept. Den
Haag

–
– vka
– vka

– First edition live concert
Puur André Pronk 24 nov.
Buurmalsen
– Najaarsforum Natuurmonumenten 10 okt.
Amersfoort
– Pianoo e-facturatie event
12 sept. Den Haag
– Future City Foundation,
vanaf 19 sept.
– Ontbijtbijeenkomst Regio
Rivierenland 5 sept. Pluk
Geldermalsen

– vka
– vka
– vka
– burgemeester De Vries onder
voorbehoud
– burgemeester De Vries,
wethouder Kool, secretaris Vonk

1.1

Bedrijfsvoering

24017 BUR

Kulturhus, begroting 2019
en jaarrekening 2017

Het college stemt in met de
jaarrekening 2017 van het
Kulturhus Haaften met een tekort,
na vrijval van de egalisatiereserve
van € 35.000, van € 29.134,92.
De begroting voor 2019 wordt
voor kennisgeveing aangenomen
en nog niet vastgesteld in
afwachting van de uitwerking van
nadere voorstellen ten aanzien
van het beheer.

2.1

Dienstverlening 23756 BUR
en Beleid

Beëindiging pilot Meeleefgezinnen

In 2015 is aan Indigo een
innovatiesubsidie ‘Jeugd’
toegekend voor het project
‘MeeleefGezinnen’. MeeleefGezin
biedt ondersteuning aan kinderen
(0 tot 4 jaar) van ouders
met psychische problemen. De
pilot is op 21 juni 2018 met alle
participanten geëvalueerd.
Vanuit de inwoners van de
gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal (West
Betuwe) lijkt geen belangstelling
te zijn voor de ondersteuning via
een Meeleefgezin Om deze reden
wordt voorgesteld het project met
ingang van 31 december 2018 te
beëindigen.

2.2

Dienstverlening 23746 TK
en Beleid

Principeverzoek AchterHet college werkt mee aan de
weg/Waalbandijk ongenum- wijziging van het bestemmingsmerd Waardenburg
plan Waardenburg West waarmee
de bouw van een woning aan de
Waalbandijk in Waardenburg
(achter Achterstraat 4) mogelijk
kan worden.

1. De jaarrekening 2017 vaststellen 1. akkoord
met een netto-tekort van
€ 29.134,92 en dit bedrag op te
nemen in de najaarsnota 2018.

1

2. De begroting 2019 nog niet vast
te stellen in afwachting van de
uitwerking van nadere voorstellen
ten aanzien van het beheer.

2. akkoord

Het pilotproject Meeleefgezinnen
van Indigo na afloop van de
pilotperiode niet voort te zetten en
per 1 januari 2019 te beëindigen.

Akkoord.

–

Indien er een verzoek komt voor de Akkoord.
wijziging van het bestemmingsplan
Waardenburg West voor de locatie
aan de Waalbandijk ong te
Waardenburg op basis van artikel
21.5 wro-zone - wijzigingsgebied 4,
hieraan meewerken indien de
plannen aan de uitgangspunten
van dit artikel voldoen.
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